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АНОТАЦІЯ
Гавриленко Ю.В. Клініко-лабораторна діагностика та лікування
хронічних хвороб глотки у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за
спеціальністю 14.01.19 “Оториноларингологія”. – Національна медична
академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, МОЗ України, ДУ
“Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України”,
Київ, 2019.
У структурі захворюваності в дитячому віці понад 70 % припадають на
патологію лімфаденоїдного глоткового кільця (ЛАГК) при відсутності
тенденції до зменшення протягом останніх десятиріч, незважаючи на певні
досягнення в розробці й оптимізації лікувально-діагностичного алгоритму.
Актуальність проблеми хронічних хвороб глотки (ХХГ) в дітей також
обумовлена не тільки їх високою поширеністю, але й здатністю провокувати
та підтримувати асоційовану патологію інших органів і систем організму.
Етіотропна роль піднебінних мигдаликів (ПМ) у ґенезі захворювань
серця, ендокринної системи й інших у світлі сучасної концепції доказової
медицини залишається практично маловивченою, як і механізми ураження
різних структур тканин і органів. Недостатня ефективність діагностики та
лікування ХХГ в дітей при наявності цукрового діабету 1-го типу (ЦД-1),
невизначеність особливостей їх коморбідного перебігу та відсутність
ефективних

методів

лікування

визначають

необхідність

подальшого

наукового дослідження з патогенетичними підходами до терапії.
Метою даної роботи було вирішення важливої наукової проблеми
підвищення якості ранньої діагностики й ефективності лікування ХХГ в
дітей, хворих на ЦД-1, шляхом вивчення клініко-лабораторних особливостей
перебігу захворювання та застосування комплексної терапії.
Для вирішення поставлених завдань було проведено обстеження 707
дітей, хворих на ЦД-1, віком від 3 до 18 років, хлопчиків було 365 (51,6 %),
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дівчаток – 342 (48,4 %).
Виконане дослідження включало клінічну й експериментальну частини
та було поділено на етапи. На першому етапі основну групу дослідження
склали 238 дітей, хворих на хронічний тонзиліт (ХТ) із ЦД-1, для визначення
клініко-функціональних особливостей та оцінки ефективності проведеної
комплексної

терапії.

інструментального,

Порівняльні

групи

імунологічного

та

для

поглибленого

мікробіологічного

клініко-

досліджень

включали дітей, хворих на ЦД-1 без ХТ (n=60) і з ХТ без ЦД-1 (n=20). До
контрольної групи увійшли 20 практично здорових осіб. Розподіл пацієнтів
за статтю та віком у всіх групах, що порівнювалися, був подібним за
показниками та вихідною клінічною характеристикою.
Після вивчення у хворих клініко-лабораторних особливостей перебігу
ХТ та стану ПМ було проведено експериментальну частину дослідження з
моделюванням експериментального цукрового діабету (ЕЦД) та визначенням
впливу імунокорекції препаратом ВNO 1030 на органи та системи в щурів, а
також можливості його клінічного застосування в пацієнтів з ХХГ для
корегування встановленої імунологічної недостатності місцевого статусу.
До наступного етапу дослідження були відібрані 87 дітей з ХТ, хворих
на ЦД-1, які повністю пройшли обстеження та в яких було вивчено та
проаналізовано лікувальну дію препарату ВNO 1030 у різних поєднаннях з
Повідон-йодом.
На основі аналізу біохімічних показників крові при ХТ в пацієнтів
основної групи було встановлено підвищені рівні глікованого гемоглобіну
(HbA1c),

загального

холестерину

(ЗХС)

та

знижений

холестерин

ліпопротеїдів високої щільності (ХЛВЩ) відносно порівняльної групи, що
свідчить про значне погіршення перебігу ЦД-1 в дітей за наявності ХТ.
Виявлені зміни цитохімічної характеристики клітин крові на основі
дослідження
особливості

основних

ферментів

характеру метаболічних

енергозабезпечення
порушень,

що

визначають

характеризується

зниженням сукцинатдегідрогенази (СДГ), кислотної фосфатази (КФ) при ХТ
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в дітей із ЦД-1. Зменшення їхньої активності свідчить про відповідне
зниження функціональної активності клітин крові, бактерицидної функції,
порушення фагоцитозу, що сприяє схильності до інфекції та тяжкості
перебігу запальних процесів, зокрема ХТ при ЦД-1.
За допомогою мікробіологічного та цитологічного досліджень з крипт
ПМ було встановлено провідну роль мікробних асоціацій у патогенезі ХТ
при формуванні імунного запалення, визначено їх вплив на показники
місцевого імунітету. При дослідженні мікрофлори ПМ у дітей при ХТ з ЦД-1
було

виявлено,

що

полікомпонентних

їхні

асоціацій

мікробіоценози
аеробної

та

складалися

з

моно-

та

факультативно-анаеробної

мікрофлори, 2-3-компонентні патогени в них зустрічалися достовірно
(p<0,05) частіше (в 2,5 рази), ніж у порівняльній групі. Досліджені та
виявлені мікробіоценотичні особливості стану ПМ у дітей основної групи
вказують на необхідність і доцільність включення до схем лікування способів
і антисептичних засобів, що мають спрямовану протимікробну дію, а також
можуть

забезпечувати

відновлення

та

збереження

нормального

мікробіоценозу ПМ.
Гуморальні механізми захисту ротоглоткового секрету (РГС) при ХТ в
дітей із ЦД-1 характеризуються зниженням рівня концентрації секреторного
імуноглобуліну А (sIgA), лактоферину та вдвічі рівня інтерлейкіну-1β (IL-1β)
і більш ніж удвічі підвищенням вмісту α-інтерферону (α-INF), що свідчить
про імунологічний дисбаланс, який потребує корекції.
На основі даних психоемоційного стану обстежених хворих і
проведення в них ефективної психокорекційної програми було встановлене
зниження показників агресивності, тривожності та фрустраційних реакцій,
що є доцільним для застосування даної програми в дітей з метою
попередження виникнення вищеописаних станів і поліпшення якості їхнього
життя.
При дослідженні мікроциркуляторних порушень і проведеному
кореляційному аналізі показників мікроциркуляторного русла (МЦР) було
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встановлено характерні порушення за наявності ХТ в пацієнтів із ЦД-1 та
прямий кореляційний зв’язок між ХХГ та наявністю судинних змін.
Експериментальними
імунодефіциту

тимуса,

дослідженнями

селезінки,

було

вісцеральних

виявлено
лімфатичних

ознаки
вузлів,

назальної асоційованої лімфоїдної тканини (NALT) та доведено позитивний
імуномодулюючий вплив препарату BNO 1030 на відновлення їхньої
клітинної структури та підвищення життєздатності імунних клітин і
енергетичних процесів тканин.
Проведені дослідження розширюють уявлення про патофізіологічні
механізми розвитку ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, що спрямовано на
підвищення якості діагностично-лікувальної тактики та поліпшення якості
життя пацієнтів.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що на основі
проведеного аналізу стану хвороб верхніх дихальних шляхів (ВДШ) у дітей,
хворих на ЦД-1, було встановлено 60 % ХХГ, серед яких превалював ХТ.
Вперше було виявлено, що ХТ є одним з найбільш ранніх ускладнень ХХГ,
який було діагностовано в 33,6 % обстежених пацієнтів. Встановлено, що
частота захворювання на ХТ у дітей, хворих на ЦД-1, залежить від рівня
глікемічного контролю (ГК) та тяжкості перебігу, не пов’язана з тривалістю
хвороби.
Щодо

особливостей

клінічного

перебігу

ХТ

встановлено,

що

безангінозна форма спостерігалася в 26,9 % дітей із ЦД-1 віком від 6 до 12
років, а в старшому шкільному віці (13-18 рр.) – 34,8 %. Доведено істотний
вплив ХТ на стан пацієнтів із ЦД-1 та необхідність доцільного
консервативного лікування з імунореабілітаційним засобом і місцевими
антисептиками.
Доповнено наукові дані щодо змін у мікробіологічному статусі ПМ при
ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, та виявлено зміщення мікробного спектра в бік
більш патогенних форм (Staphylococcus aureus – 61 % кількістю lg 4,014,82 КУО/г, Klebsiella pneumonie – 22 % кількістю lg 4,01-5,41 КУО/г, β-
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гемолітичний стрептокок групи А – 12 % кількістю lg 6 КУО/г) зі
зменшенням кількості нормофлори. Також виявлено паралелізм повільного
перебігу

ХТ

та

відсутність

нормалізації

мікробіоценозу

ПМ

при

бактеріологічному та цитологічному дослідженнях після традиційного
лікування ХТ порівняно з розробленою методикою консервативного
лікування даної патології.
Встановлено

значні

порушення

мікроциркуляторного

русла

за

наявності ХТ у дітей, хворих на ЦД-1, та прямий кореляційний зв’язок між
ХХГ та наявністю судинних клубочків, змінами сітчастої структури капілярів
(r=0,332; р<0,05) за даними біомікроскопії бульбарної кон’юнктиви (БМБК).
Доведено прямий кореляційний зв’язок між рівнем ГК та наявністю
аномальних судин слизової оболонки перегородки носа (r=0,488; р<0,05) при
ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, за даними мікрориноскопії (МКРС).
Досліджено психоемоційний стан при ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, і
встановлено, що в 56,8 % з них спостерігаються страхи, відчуття
незахищеності

та

тривожності.

64,3 %

досліджуваних

дітей

мають

втомлюваність і виснаженість, 66,7 % – занижену самооцінку. Доведено, що
проведення в них психокорекційної програми достовірно зменшує прояви
агресивності та підвищує якість їхнього життя.
Вперше визначено стан вісцеральних лімфатичних вузлів і NALT,
тимусу та селезінки при ЕЦД в щурів зі встановленими характерними
ознаками імунодефіциту та їх відновленням на 20 % за умови введення
препарату BNO 1030.
Встановлено

морфофункціональні

зміни

структурних

елементів

основних імунокомпетентних органів – тимуса, селезінки, вісцеральних
лімфатичних вузлів і NALT – з визначенням антиоксидантного статусу при
ЕЦД, а також підвищення життєздатності імунних клітин при застосуванні
BNO 1030.
Визначено зниження вмісту никотинамідаденіндинуклеотиду (НАД)
тканин і крові в дослідних тварин при ЕЦД та встановлено його підвищення
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на 24 % після введення BNO 1030, що доводить його позитивний вплив на
перебіг енергетичних процесів та основний шлях обміну вуглеводів гліколіз.
Доведено,

що

найбільш

ефективним

методом

консервативного

лікування ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, є поєднання сучасної імунокорекції з
застосуванням неспецифічного імуномодулятора BNO 1030 та розчину
Повідон-йод локальної дії.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що було
розроблено доступний, неінвазивний комплекс дослідження стану ПМ за
змінами показників місцевого імунітету, мікробіоценозу та цитологічних
даних для корекції перебігу ХХГ, що дозволяє отримати більш швидку
компенсацію ХТ та сприяє поліпшенню якості життя хворих. Удосконалено
передопераційну

підготовку,

операційне

та

післяопераційне

ведення

пацієнтів при проведенні операцій на ЛАГК в дітей, хворих на ЦД-1.
Запропоновано сучасний метод комплексного консервативного лікування ХТ
та ХФ в дітей із ЦД-1, який ефективно санує запальний процес, зменшує
поліпрагмазію та зберігає ПМ.
Ключові слова: хронічні хвороби глотки, діти, хронічний тонзиліт,
хронічний фарингіт, піднебінні мигдалики, мікробіоценоз, цитологія,
місцевий імунітет, консервативне лікування, цукровий діабет 1-го типу.
SUMMARY
Gavrylenko Yu.V. Clinical and laboratory diagnostics and treatment of
chronic pharyngeal diseases in children with type 1 diabetes mellitus. – Qualifying
scientific work on the rights of manuscripts.
Dissertation for a scientific degree of Doctor of Medical Sciences in
specialty 14.01.19 “Otorhinolaryngology”. – P.L. Shupyk National Medical
Academy of Postgraduate Education, Ministry of Health of Ukraine, State
University “O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of the NAMS of
Ukraine”, Kyiv, 2019.
In the structure of morbidity in childhood, despite certain advances in the
development and optimization of the treatment-diagnostic algorithm, more than
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70 % of patients have pathology of the lymph adenoid pharyngeal ring (LAPR) in
the absence of a tendency to decrease over the past decades. The urgency of
chronic pharyngeal diseases (CPD) problem in children is also due not only to their
high prevalence but also to its ability to provoke and maintain the associated
pathology of other organs and systems of the body.
The etiotropic role of palatine tonsils (PT) in the genesis of heart disease,
endocrine system and others in the light of the modern concept of evidence-based
medicine remains virtually insufficiently explored, as are the mechanisms of
lesions of various structures of tissues and organs. The inadequate effectiveness of
CPD diagnosis and treatment in children with type 1 diabetes mellitus (CD-1), the
uncertainty of the features of their comorbidity and the lack of effective treatment
methods determine the need for further scientific research with pathogenetic
approaches to therapy.
The purpose of this work was to solve an important scientific problem of
improving the quality of early diagnosis and the effectiveness of hypertension
treatment in children suffering from CD-1, by studying the clinical and laboratory
features of the course of the disease and the use of integrated therapy.
To solve the problems, 707 children with diabetes mellitus, aged 3 to 18
years, boys were examined, 365 boys (51,6 %) and 342 girls (48,4 %).
The performed study included clinical and experimental parts and was
divided into stages. At the first stage, the main group of the study consisted of 238
children with chronic tonsillitis (CT) and with CD-1, for the purpose of
determining clinical and functional characteristics and assessing the effectiveness
of the integrated therapy. Comparative groups for in-depth clinical, instrumental,
immunological and microbiological studies included children with CD-1 without
CT (n=60) and with CT without CD-1 (n=20). The control group included 20
practically healthy individuals. The distribution of patients by gender and age in all
of the groups compared was similar in terms of baseline and clinical outcomes.
After studying clinical and laboratory characteristics of the course of CT and
the state of PM in patients, an experimental part of research with experimental
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simulation diabetes mellitus (ESDM) and the determination of the effect of
immuno-correction of ВNO 1030 medication on organs and systems of rats, as
well as the possibility of its clinical application in patients with HPD, was
conducted, for correction of the established immunological deficiency of local
status.
For the next stage of the study, 87 children with CT- patients with diabetes
mellitus who were completely examined and therapeutic effect on them of the
ВNO 1030 medication in various combinations with povidone iodine was
analyzed, were selected.
On the basis of biochemical parameters of blood analysis with CT in patients
of the main group, elevated levels of glycosylated hemoglobin (HbA1c), total
cholesterol (TCS) and lowered cholesterol of high density lipoprotein (HDL)
relative to the comparative group were established, indicating a significant
deterioration of the course of CD-1 in children in the presence of CT.
The revealed changes of the cytochemical characteristics of blood cells on
the basis of the study of main enzymes of energy supply determine the peculiarities
of the nature of metabolic disorders, which is characterized by decrease in
succinate dehydrogenase (SDG), acid phosphatase (AP) at CT in children with
CD-1. Reducing of their activeness indicates a corresponding decrease in the
functional activeness of blood cells, bactericidal function, violation of
phagocytosis, which contributes to the propensity to infection and the severity of
the course of inflammatory processes, in particular, CT at CD-1.
With help of microbiological and cytological research on crypt PM the
leading role of microbial associations in the pathogenesis of CT in the formation of
immune inflammation was revealed, their influence on the indices of local
immunity was determined. In the study of microflora of PT in children with both
CT and CD-1, it was found that their microbiocenoses consisted of mono- and
multi-component associations of aerobic and extra-anaerobic microflora; 2-3component pathogens were significant (p<0,05) more frequent (in 2,5 times) than
in the comparative group. Investigated and revealed microbiocenotypic features of
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PT in children of the main group have indicate the necessity and expediency of
including methods and antiseptic agents that have a directed antimicrobial activity
in the treatment regimens, and also are able to restore and maintain the normal
microbiocenosis of PT.
Humoral mechanisms of protection of the oropharyngeal secretion (OPS) at
CT in children with diabetes mellitus are characterized by a decrease in the level of
secretory immunoglobulin A (sIgA), lactoferrin and double level of interleukin-1β
(IL-1β) and more than twice the increase of α-interferon content (α-INF), which
indicates an immunological imbalance that needs correction.
On the basis of the psycho-emotional state of the examined patients and
conducting

effective

psycho-correction

program

in

them,

reduction

of

aggressiveness, anxiety and frustration reactions was found, which is expedient for
application of this program in children, in order to prevent the emergence of the
above described conditions and improve their quality of life.
In the study of microcirculatory disturbances and conducted correlation
analysis of microcirculatory bed indices (MCB), typical disturbances were detected
in the presence of CT in patients with CD-1 and direct correlation between HPD
and vascular changes presense.
Experimental studies revealed signs of thymus, spleen, visceral lymph
nodes, nasal assotiated lymphoid tissue (NALT) immunodeficiency, and positive
immunomodulatory effects of BNO 1030 medication on restoring their cellular
structure and enhancing the viability of immune cells and tissue energy processes
were proved.
Conducted researches broaden the idea of the pathophysiological
mechanisms of CT development in children suffering from CD-1, and aimed at
improving the quality of diagnostic and therapeutic tactics and improving quality
of life of patients.
Scientific novelty of obtained results is that on the basis of the conducted
analysis of the state of upper respiratory tract (URT) diseases in children with
diabetes mellitus, 60 % of the HPD were found, among which prevalence of CT.
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For the first time it was discovered that CT is one of the earliest complications of
HPD, which was diagnosed in 33,6 % of the examined patients. It has been found
that the incidence of CT in children suffering from CD-1 depends on the level of
glycemic control (GC) and the severity of the course, is not related to the duration
of the disease.
Regarding the features of the clinical course of CT, it has been established
that the non-denominational form was observed in 26,9 % of children with CD-1
aged from 6 to 12, and in the senior school age (13-18) – 34,8 %. The significant
influence of CT on the state of patients with CD-1 and the necessity of appropriate
conservative treatment with an immunoreactive agent and local antiseptics has
been proved.
The scientific data on changes in the microbiological status of PT at CT in
children with CD-1 was supplemented, and the shift of the microbial spectrum
towards more pathogenic forms (Staphylococcus aureus – 61 % of the amount of
lg 4,01-4,82 CFU/g, Klebsiella pneumonie – 22 % of the amount of lg 4,015,41 CFU/g, β-hemolytic streptococcus group A – 12 % of the amount of lg 6
CFU/g) with a decrease in the number of normal flora was found. Also, the
parallelism of the slow course of CT and the absence of normalization of
microbiocenosis of PT in bacteriological and cytological research after traditional
treatment of CT was revealed in comparison with the developed method of
conservative treatment of this pathology.
Significant violations of the microcirculatory channel in the presence of CT
in children suffering from CD-1 and direct correlation between the HPD and the
presence of vascular glomeruli, changes in the mesh structure of the capillaries
(r=0,332; p<0,05) was found according to bulbar con unity (BMBU)
biomicroscopy data.
A direct correlation between the level of GC and the presence of anomalous
vessels of the nasal septum mucosa (r=0,488; p<0,05) at CT in children suffering
from CD-1, according to microrinoscopy (MCRS), was proved.
The psycho-emotional state at CT in children with CD-1 was investigated
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and fears, insensitivity and anxiety were observed in 56,8 % of them. 64,3 % of the
studied children have fatigue and exhaustion, 66,7 % – underestimated self-esteem.
It is proved that conducting a psycho-correction program in them reliably reduces
manifestations of aggressiveness and improves the quality of their lives.
For the first time, the state of visceral lymph nodes and NALT, thymus
gland and spleen with ESDM in rats with established characteristics of the
immunodeficiency and their recovery by 20 %, with the introduction of the
preparation BNO 1030, was determined.
Morphofunctional

changes

of

structural

elements

of

the

main

immunocompetent organs – thymus, spleen, visceral lymph nodes and NALT –
with antioxidant status determination at ESDM, as well as increased vitality of
immune cells in the application of BNO 1030, were established.
The decrease in the nicotinamidadenindinucleotidi (NAD) content of tissues
and blood in the experimental animals at ESDM was determined and its increase
by 24 % after administration of BNO 1030 was determined, which proves its
positive effect on the course of energy processes and the main way of exchange of
carbohydrates glycolysis.
It is proved that the most effective method of conservative treatment of CT
in children suffering from CD-1 is the combination of modern immuno-correction
with using a non-specific immunomodulator BNO 1030 and a solution of povidoniodine with local action.
The practical significance of the results obtained is that an accessible, noninvasive examination complex of PT state according to the changes in local
immunity, microbiocenosis and cytological data for correcting the course of HPD
has been developed, which enables faster compensation of CT and improves the
quality of life of patients. Preoperative preparation, operative and postoperative
management of patients during operations on LAPR in children suffering from
CD-1 has been improved. The modern method of complex conservative treatment
of CT and chronic pharyngitis in children with CD-1 is proposed, which
effectively reduces inflammatory process, reduces polypharmacy and preserves
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PT.
Key words: chronic pharyngeal diseases, children, chronic tonsillitis,
chronic pharyngitis, palatine tonsils, microbiocenosis, cytology, local immunity,
conservative treatment, type 1 diabetes mellitus.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження.
За даними Д.І. Заболотного та співавторів (2016), хвороби ВДШ є
однією з головних причин збільшення захворюваності дітей і підлітків в
Україні. У структурі захворюваності в дитячому віці понад 70 % припадають
на патологію ЛАГК при відсутності тенденції до зменшення протягом
останніх десятиріч, незважаючи на певні досягнення в розробці й оптимізації
лікувально-діагностичного алгоритму. [14,205,251,252,283] До того ж
актуальність проблеми ХХГ в дітей обумовлена не тільки їх високою
поширеністю, але й здатністю провокувати та підтримувати асоційовану
патологію інших органів і систем організму.
ЦД-1 є поширеним ендокринологічним захворюванням у дитячому віці
та посідає 4 місце в структурі всіх хвороб ендокринної системи в дітей і
нерідко виступає причиною інвалідизації пацієнтів. [101,242,254,340,409]
За

даними

багатьох

авторів

вогнищева

хронічна

інфекція

в

лімфоепітеліальних структурах глотки, зокрема в ПМ, особливо в дитячому
віці, може призвести до порушення діяльності різних органів і систем.
[124,251] Відсутність лікувального ефекту або нетривала ремісія за наявності
таких захворювань часто пов’язані з тим, що лікарі не розглядають хронічну
патологію глотки як можливу причину, що провокує та підтримує пов’язані з
нею патологічні стани інших органів і систем. [92,116] У таких хворих часто
спостерігаються мікроекологічні порушення нормального мікробіоценозу
слизової оболонки, а недостатня елімінація ендогенної мікрофлори може
призводити до активації умовно патогенних мікроорганізмів, що погіршує
перебіг основного захворювання.
Протягом останніх років була доведена активна участь ПМ у
формуванні місцевого та гуморального імунітету, а їх запалення, що
призводить до зниження функціональної активності та створює умови для
хронічної персистенції інфекційного агента, дає нагоду розглядати ПМ як
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резервуар бактерій і місце перманентної сенсибілізації організму людини.
[155] Саме тому підвищення ефективності санації вогнищ інфекції ЛОРорганів залишається одним з пріоритетних завдань оториноларингології,
особливо коли це стосується пацієнтів дитячого віку.
За даними літературних джерел патологічний процес у ПМ є пусковим
моментом понад 100 тонзилогенних захворювань, що виникають і
розвиваються в інших органах і системах організму та призводять до
збільшення захворюваності населення. [90,116,183,209] Водночас етіотропна
роль ПМ у генезі захворювань серця, ендокринної системи й інших у світлі
сучасної

концепції

доказової

медицини

залишається

практично

маловивченою, як і механізми ураження різних структур тканин і органів.
Зазначені дані свідчать про необхідність всебічного вивчення даної
проблеми з метою розробки оптимальної сучасної діагностично-лікувальної
схеми ХХГ в дітей, хворих на ЦД-1, на основі удосконалення клініколабораторної діагностики та системного диференційного підходу, що є
актуальною для дитячої оториноларингології, ендокринології та педіатрії
загалом.
Крім того, в доступній науковій літературі також недостатньо праць, в
яких було б ґрунтовно відображено стан ХХГ, дослідження мікробного
спектра, місцевого та системного імунітету, стану мікроциркуляторного
русла в дітей і підлітків, хворих на ЦД-1. Присутні лише поодинокі наукові
роботи про деякі хвороби ЛОР-органів у дорослих, хворих на ЦД-1. [79,147]
Отже, недостатня ефективність ранньої діагностики та лікування ХХГ в
дітей

за

наявності

ЦД-1,

невизначеність

клініко-лабораторних

і

патогенетичних особливостей цього захворювання та відсутність ефективних
методів лікування визначають необхідність подальшого дослідження нових
патогенетичних підходів до терапії. Саме тому перспективи щодо їх
застосування і визначають актуальність проведеного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до комплексного
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плану Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО)
імені

П. Л. Шупика

та

науково-дослідної

роботи

кафедри

дитячої

оториноларингології, аудіології та фоніатрії за темою “Діагностика та
лікування

захворювань

вуха,

горла

та

носа

у

дітей”

(державний

реєстраційний № 0113U002213). Здобувач є безпосереднім виконавцем
фрагментів зазначеної науково-дослідної роботи.
Мета дослідження.
Підвищення якості ранньої діагностики й ефективності лікування
хронічних хвороб глотки в дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу, на
основі

визначення

клініко-лабораторних

особливостей

перебігу

захворювання та шляхом застосування комплексної терапії.
Завдання дослідження:
1.

Провести дослідження захворювань верхніх дихальних шляхів у

дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу, та визначити в них клінічні
особливості перебігу хронічних хвороб глотки.
2.

Визначити особливості біохімічних показників і цитохімічного

складу клітин крові при хронічному тонзиліті в дітей із цукровим діабетом 1го типу.
3.

Здійснити поглиблене вивчення мікробіоценозу та визначити

цитологічні особливості вмісту лакун піднебінних мигдаликів у дітей, хворих
на хронічний тонзиліт і цукровий діабет 1-го типу.
4.

Вивчити

імунологічні

показники

місцевого

імунітету

в

ротоглотковому секреті при хронічному тонзиліті та хронічному фарингіті в
дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу.
5.

Визначити особливості психоемоційного стану в дітей, хворих на

хронічний тонзиліт і цукровий діабет 1-го типу, та здійснити аналіз
застосування в них психокорекційної програми.
6.

Провести кореляційний аналіз показників мікроциркуляторного

русла в дітей, хворих на хронічний тонзиліт і цукровий діабет 1-го типу, та
встановити наявність взаємозв’язку між перебігом хронічних хвороб глотки
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та мікроциркуляторними порушеннями.
7.

В

умовах

експерименту

визначити

морфофункціональні

особливості тканин і крові в щурів з експериментальним цукровим діабетом і
дослідити вплив BNO 1030 на енергетичні, оксидативно-відновлювальні
процеси з метою включення його в схеми комплексного лікування дітей,
хворих на хронічні хвороби глотки з цукровим діабетом 1-го типу.
8.

Обґрунтувати передопераційну підготовку, а також хірургічну та

післяопераційну тактику ведення дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу,
при проведенні в них оперативних втручань на лімфаденоїдному глотковому
кільці.
9.

Здійснити

оцінку

ефективності

консервативного

лікування

хронічних хвороб глотки з застосуванням BNO 1030 і місцевої терапії
Повідон-йодом на основі аналізу клініко-лабораторних даних у дітей, хворих
на цукровий діабет 1-го типу, в найближчому та віддаленому періодах після
лікування.
Об’єкт дослідження: хронічний тонзиліт, хронічний фарингіт.
Предмет дослідження: мікробіоценоз ПМ і задньої стінки глотки,
щільність мікробної колонізації, цитологічні зміни клітинного складу лакун
ПМ, стан мікроциркуляторного русла слизової оболонки носа, бульбарної
кон’юнктиви ока, капіляроскопії нігтьового ложа (КНЛ), психоемоційний
стан, показники місцевого імунітету до та після лікування ХХГ. В
експерименті – вміст живих, апоптотичних і некротичних клітин, активних
форм кисню (АФК) в лейкоцитах крові, активність супероксиддисмутази
(СОД) в сироватці крові, вміст нікотинамідаденіндинуклеотиду (НАД) в
периферичній

крові,

комплекс

гістологічних

і

морфологічних

змін

лімфатичних вузлів, вилочкової залози та селезінки піддослідних тварин за
умови введення BNO 1030.
Методи дослідження: клінічні (анамнез, огляд, спостереження в
динаміці,
дослідження

результати

лікування),

психоемоційного

інструментальні
стану,

лабораторні

(ендоскопічні),
(біохімічні,

30
мікробіологічні, цитологічні, гістохімічні, імунологічні), експериментальні та
методи статистичного аналізу отриманих даних.
Наукова новизна отриманих результатів.
Проведено аналіз стану хвороб ВДШ у дітей, хворих на ЦД-1, та
виявлено в них 60 % ХХГ, серед яких превалював ХТ. Вперше встановлено,
що ХТ є одним з найбільш ранніх ускладнень ХХГ, яке було діагностовано в
33,6 % обстежених дітей. Виявлено, що частота захворювання на ХТ у дітей,
хворих на ЦД-1, залежить від рівня ГК та тяжкості перебігу, не пов’язана з
тривалістю хвороби.
Щодо особливостей клінічного перебігу ХТ встановлено, що безангінозна
форма спостерігалася в 26,9 % дітей із ЦД-1 віком від 6 до 12 років, а в старшому
шкільному віці (13-18 рр.) – 34,8 %. Доведено істотний вплив ХТ на стан
пацієнтів із ЦД-1 та необхідність доцільного консервативного лікування з
імунореабілітаційним засобом і місцевими антисептиками.
Доповнено наукові дані щодо змін у мікробіологічному статусі ПМ при
ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, та виявлено зміщення мікробного спектра в бік
більш патогенних форм (Staphylococcus aureus – 61 % кількістю lg 4,014,82 КУО/г, Klebsiella pneumonie – 22 % кількістю lg 4,01-5,41 КУО/г, βгемолітичний стрептокок групи А – 12 % кількістю lg 6 КУО/г) зі
зменшенням кількості нормофлори. Також виявлено паралелізм повільного
перебігу

ХТ

та

відсутність

нормалізації

мікробіоценозу

ПМ

при

бактеріологічному та цитологічному дослідженнях після традиційного
лікування ХТ порівняно з розробленою методикою консервативного
лікування даної патології.
Встановлено

значні

порушення

мікроциркуляторного

русла

за

наявності ХТ у дітей, хворих на ЦД-1, та прямий кореляційний зв’язок між
ХХГ та наявністю судинних клубочків, змінами сітчастої структури капілярів
(r=0,332; р<0,05) за даними БМБК.
Доведено прямий кореляційний зв’язок між рівнем ГК та наявністю
аномальних судин слизової оболонки перегородки носа (r=0,488; р<0,05) при
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ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, за даними МКРС.
Досліджено психоемоційний стан при ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, і
встановлено, що в 56,8 % з них спостерігаються страхи, відчуття
незахищеності

та

тривожності.

64,3 %

досліджуваних

дітей

мають

втомлюваність і виснаженість, 66,7 % – занижену самооцінку. Доведено, що
проведення в них психокорекційної програми достовірно зменшує прояви
агресивності та підвищує якість їхнього життя.
Вперше визначено стан вісцеральних лімфатичних вузлів і лімфоїдної
тканини, асоційованої з носовою тканиною (NALT), вилочкової залози та
селезінки при ЕЦД в щурів зі встановленими характерними ознаками
імунодефіциту та їх відновленням на 20 % за умови введення препарату
BNO 1030.
Встановлено

морфофункціональні

зміни

структурних

елементів

основних імунокомпетентних органів – тимуса, селезінки, вісцеральних
лімфатичних вузлів і NALT – з визначенням антиоксидантного статусу при
ЕЦД, а також підвищення життєздатності імунних клітин при застосуванні
BNO 1030.
Визначено зниження вмісту НАД тканин і крові в дослідних тварин
при ЕЦД та встановлено його підвищення на 24 % після введення BNO 1030,
що доводить його позитивний вплив на перебіг енергетичних процесів та
основний шлях обміну вуглеводів гліколіз.
Визначено критерії передопераційної підготовки й особливості тактики
післяопераційного ведення дітей із ЦД-1 при проведенні в них операцій на
ЛАГК.
Доведено,

що

найбільш

ефективним

методом

консервативного

лікування ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, є поєднання сучасної імунокорекції з
застосуванням неспецифічного імуномодулятора BNO 1030 та розчину
Повідон-йод локальної дії.
Практичне значення отриманих результатів.
На основі проведеного дослідження визначено доклінічні порушення
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функціонального стану ХХГ в дітей, хворих на ЦД-1.
З

урахуванням

отриманих

результатів

клініко-лабораторних

досліджень визначено додаткові діагностичні критерії об’єктивної оцінки
ХТ, що сприятиме поліпшенню якості діагностики й ефективного лікування
ХХГ в дітей, хворих на ЦД-1.
Розроблено доступний, неінвазивний комплекс дослідження стану ПМ
за змінами показників місцевого імунітету, мікробіоценозу та цитологічних
даних для корекції перебігу ХХГ, що дозволяє отримати більш швидку
компенсацію ХТ та сприяє покращенню якості життя хворих дітей зі
збереженням у них повноцінної соціальної активності.
Обґрунтовані

практичні

рекомендації

стосовно

проведення

розширених схем діагностично-лікувальних заходів у дітей, хворих на ЦД-1,
задля зменшення частоти загострень ХХГ на тлі корегуючої інсулінотерапії.
Удосконалено

передопераційну

підготовку,

операційне

та

післяопераційне ведення пацієнтів при проведенні операцій на ЛАГК в дітей,
хворих на ЦД-1.
Запропоновано

сучасний

метод

комплексного

консервативного

лікування ХТ та ХФ в дітей із ЦД-1, який ефективно санує запальний процес,
зменшує поліпрагмазію та зберігає ПМ.
Впровадження результатів дослідження в практику.
Розроблені

методики

клініко-лабораторного

дослідження

мікробіоценозу та цитологічних змін ПМ, місцевого імунного статусу при
первинному обстеженні дітей та в ході проведеного лікування впроваджено в
ендокринологічному відділенні Національної дитячої спеціалізованої лікарні
(НДСЛ) “Охматдит” МОЗ України та міському ендокринологічному
відділенні дитячої клінічної лікарні № 6 м. Києва.
Результати

дисертаційного

дослідження

використовуються

в

лікувально-діагностичній роботі та педагогічному процесі кафедри дитячої
оториноларингології, аудіології та фоніатрії НМАПО імені П.Л. Шупика,
кафедри педіатрії № 4 Національного медичного університету імені
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О.О. Богомольця,

кафедри

спеціальної

психології

та

медицини

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Особистий внесок здобувача.
Дисертаційне дослідження є особистою науковою працею автора.
Здобувачем проаналізовано вітчизняну та закордонну літературу з даної
проблеми, самостійно обґрунтовано мету та програму дослідження,
сформульовано методологію його проведення. Автором особисто проведено
відбір дітей, хворих на ЦД-1, та груп контролю для дослідження, повністю
здійснено їх обстеження та лікування з динамічним спостереженням.
Здобувачем особисто проведено забір матеріалу для мікробіологічних і
лабораторних досліджень, взято активну участь у проведенні експериментів
на тваринах. Самостійно здійснено статистичну обробку матеріалу, аналіз та
узагальнення

результатів

дослідження.

Дисертантом

особисто

сформульовано висновки та практичні рекомендації для впровадження в
практику охорони здоров’я, написано й оформлено дисертацію.
Визначення

біохімічних

показників

крові,

мікробіолоічні

та

цитологічні дослідження проведено на базі Українського Референс-центру з
клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ “Охматдит” МОЗ
України, імуногістохімічні дослідження здійснювалися зі співробітниками
лабораторії

біофізики

ДУ

“Інститут

отоларингології

ім.

проф.

О.С. Коломійченка НАМН України” під керівництвом завідувача, к. біол. н.
А.Ф. Карася,

імунологічні

дослідження

проведено

в

лабораторії

патофізіології та імунології ДУ “Інститут отоларингології ім. проф.
О.С. Коломійченка НАМН України” під керівництвом д. мед. н., проф.
О.Ф. Мельникова, експериментальні дослідження виконувалися на базі
Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України під керівництвом
д. біол. н., проф. Т.М. Кучмеровської. Дослідження психоемоційного стану та
розробка

психокорекційної

програми

здійснювалися

разом

зі

співробітниками кафедри спеціальної психології та медицини Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (завідувач кафедри,
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д. пед. н., проф. Л.М. Руденко).
Апробація результатів дисертації.
Основні положення дисертації було викладено й обговорено на
міжнародному, національному, галузевому та регіональному рівнях, зокрема
на: щорічній осінній конференції Українського наукового медичного
товариства лікарів оториноларингологів (УНМТЛО) “Гострі та хронічні
захворювання

вуха.

Сучасні

технології

діагностики

та

лікування”

(м. Полтава, 20-21 травня 2013 р.), II науково-практичній конференції
Асоціації дитячих оториноларингологів України “Актуальні питання дитячої
оториноларингології” (м. Київ, 9-10 жовтня 2014 р.), VI міжнародному
медичному форумі “Інновації в медицині – здоров’я нації”, науковопрактичній конференції “Актуальні питання оториноларингології та дитячої
оториноларингології” (м. Київ, 15-17 квітня 2015 р.), науковому конгресі з
міжнародною участю “Проблемні питання медицини невідкладних станів:
теоретичні та практичні їх аспекти” (м. Київ, 23-24 квітня 2015 р.), XII з’їзді
оториноларингологів України (м. Львів, 18-20 травня 2015 р.), 24-тій
Міжнародній медичній виставці “Охорона здоров’я”, науково-практичному
семінарі

“Актуальні

питання

оториноларингології

та

дитячої

оториноларингології” (м. Київ, 29 вересня – 1 жовтня 2015 р.), XI конгресі
педіатрів України (м. Київ, 7-9 жовтня 2015 р.), науково-практичній
конференції з міжнародною участю “Актуальні питання клінічної, соціальної
педіатрії та дитячої неврології” (м. Київ, 17-18 березня 2016 р.), науковопрактичній

конференції

з

міжнародною

участю

“Фармакотерапія

інфекційних захворювань” (м. Київ, 7-8 квітня 2016 р.), IV з’їзді спеціалістів
медицини невідкладних станів та медицини катастроф (м. Київ, 31 березня –
1 квітня 2016 р.), VII міжнародному медичному форумі “Інновації в
медицині – здоров’я нації” та V міжнародному медичному конгресі
“Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони
здоров’я України” в рамках форуму науково-практичної конференції
“Актуальні питання оториноларингології та дитячої оториноларингології”
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(м. Київ, 19-21 квітня 2016 р.), XVI Конгресі Світової Федерації Українських
Лікарських Товариств (м. Берлін – м. Київ, 18-23 серпня 2016 р.), XVIII
Сідельниковських читаннях (м. Львів, 21-23 вересня 2016 р.), осінній
конференції УНМТЛО “Сучасні методи консервативного та хірургічного
лікування в оториноларингології” (м. Київ, 3-4 жовтня 2016 р.), ІІІ науковопрактичній конференції з міжнародною участю “Актуальні питання дитячої
оториноларингології” (м. Київ, 6-7 жовтня 2016 р.), науково-практичній
конференції з міжнародною участю “Актуальні інфекційні захворювання.
Особливості клініки, діагностики, лікування та профілактики в сучасних
умовах” (м. Київ, 24-25 листопада 2016 р.), Rhinoforum (м. Варшава, Польща,
1-3 грудня 2016 р.), науково-практичній конференції з міжнародною участю
“Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та
реабілітації дітей” (м. Київ, 23-24 березня 2017 р.), 7th International Students’
Scientific Conference of Young Medical Researchers (м. Вроцлав, Польща, 6-8
квітня 2017 р.), VIII міжнародному медичному форумі “Інновації в
медицині – здоров’я нації” та VI міжнародному медичному конгресі
“Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони
здоров’я України” в рамках форуму науково-практичної конференції
“Актуальні питання оториноларингології та дитячої оториноларингології”
(м. Київ,

25-27

квітня

2017

р.),

весняній

конференції

УНМТЛО

“Фармакотерапія та хірургічні методи лікування захворювань ЛОР-органів у
дорослих та дітей” (м. Запоріжжя, 15-16 травня 2017 р.), 20th Days of Child
Otolaryngology in Bydgoszcz (м. Бидгощ, Польща, 8-10 червня 2017 р.),
Phytomedicine Research & Experience Summit (PRES) on Respiratory Tract
Phytomedicine (м. Нюрнберг, Німеччина, 4-5 липня 2017 р.), щорічній
традиційній

осінній

конференції

УНМТЛО

з

міжнародною

участю

“Досягнення сучасної оториноларингології” (м. Київ, 2-3 жовтня 2017 р.), 4th Congress of European ORL-HNS (м. Барселона, Іспанія, 7-11 жовтня
2017 р.), засіданні Асоціації дитячих оториноларингологів України (м. Київ,
26 січня 2018 р.), засіданні УНМТЛО м. Києва та Київської області (м. Київ,
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15 лютого 2018 р.), 7-th Baltic Otorhinolaryngology Congress (м. Рига, Латвія,
7-9 червня 2018 р.), 41st European Congress of Cytology (м. Мадрид, Іспанія,
10-13 червня 2018 р.).
Публікації.
За результатами дослідження опубліковано 37 наукових праць, зокрема
22 у фахових виданнях, внесених до переліку, затвердженого МОН України,
з них 15 статей у виданнях іноземних держав, 16 статей у виданнях України,
які включені до міжнародних наукометричних баз, одноосібно 8, 11
публікацій у тезах доповідей наукових з’їздів, конгресів і науковопрактичних конференцій; отримано 4 деклараційні патенти України.
Структура та обсяг дисертації.
Дисертацію

викладено

українською

мовою

на

341

сторінці

комп’ютерного тексту. Робота складається з титульного аркуша, анотацій,
вступу, огляду літературних джерел, матеріалів та методів дослідження, 5
розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів, висновків,
практичних

рекомендацій,

списку

використаних

джерел,

додатків.

Дисертація ілюстрована 89 рисунками, 36 таблицями. Список використаної
літератури містить 460 робіт, зокрема 284 – кирилицею, 176 – латиницею.
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РОЗДІЛ 1
СТАН ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1-ГО ТИПУ (АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД
НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ)
1.1. Цукровий діабет 1-го типу та його ускладнення в дітей і
підлітків
Поширеність ендокринної патології в наш час найбільш пов’язана з
поширеністю цукрового діабету (ЦД), який є однією з найважливіших
медико-соціальних проблем сучасного суспільства, що обумовлено не тільки
високою захворюваністю і поширеністю ЦД, клінічним поліморфізмом, а й
значною частотою розвитку його тяжких хронічних ускладнень. Експерти
Всесвітньої діабетичної федерації прогнозують, що кількість хворих на ЦД
до 2030 р. збільшиться в 1,5 рази і досягне 552 млн осіб. [354,449] В Україні
зареєстровано понад 1 млн. хворих на ЦД. При цьому фахівці вважають, що
цей показник є лише вершиною “айсберга”, оскільки співвідношення числа
зареєстрованих хворих і осіб із прихованим, недіагностованим діабетом
становить 1:2,5:3, і кількість таких хворих насправді перевищує 3-4 млн осіб.
[191,260]
Результати епідеміологічних досліджень, проведених у різних країнах
світу, свідчать про збільшення в останні роки захворюваності на ЦД-1 серед
дітей. Актуальність вивчення проблеми ЦД у дітей полягає в тому, що
близько 6 % хворих на ЦД починають хворіти ще у дитячому та підлітковому
віці. [427] У світі зареєстровано понад 430000 дітей, хворих на ЦД. [369,393]
Захворюваність на ЦД серед дитячого населення значно варіює в різних
країнах світу. Найвищі показники захворюваності (20 і вище на 100000
дитячого населення на рік) відмічені в Скандинавських країнах (Фінляндія,
Швеція), де протягом останніх років відмічено тенденцію до більш високої
частоти захворювання дітей в ранньому віці (0-5 років). [352] Середні
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показники захворюваності (7 і вище випадків на 100000 дитячого населення)
зареєстровані в США, Новій Зеландії, Іспанії; низькі (менше 7 випадків на
100000 дитячого населення за рік) – у Польщі, Ізраїлі, Італії. До країн з
найменшим ризиком захворюваності (менше 3 на 100000 дітей за рік)
віднесено Чилі, Китай, Мексику. [438]
Так, за даними P. Barat (2016) [295], захворюваність дітей на ЦД-1 у
Франції складає 13-14 нових випадків на 100000 дитячого населення щороку
і прогресує з кожним роком більш ніж на 3 %. Як стверджує автор, якщо ще
кілька років тому ЦД у дітей перших років життя був казуїстикою, в наш час
спостерігається зростання захворюваності дітей молодшого віку – більше
чверті дітей знаходяться у віці до 5 років. Більш ніж в 40 % випадків хвороба
діагностується під час епізоду кетоацидозу. [295] S. Conde Barreiro та співавт.
(2014) [322] встановили, що показники захворюваності на ЦД-1 в Іспанії
значно варіюють в залежності від клімато-географічної області проживання
дітей і коливаються в межах від 11,5 до 27,6 випадків на 100000 дитячого
населення за рік. В дослідженні V. Serban та співавт. (2015) показники
захворюваності на ЦД в Румунії були розраховані для вікових груп 0-4, 5-9,
10-14 і 15-17 років (n=3196). Захворюваність була найвищою у віковій групі
10-14 років (9,6 на 100000 дитячого населення за рік), а найнижчою – у дітей
віком від 0 до 4 років (4,8 на 100000 дитячого населення за рік). Хлопчики
хворіли дещо частіше, ніж дівчатка. Захворюваність на ЦД-1 значно
збільшилася протягом досліджуваного періоду: з 6,2 в 2002 році до 9,3 на
100000 дитячого населення за рік у 2011 році. Зростання показників
захворюваності було відмічено в усіх вікових групах за винятком підлітків
15-17 років. [424] За узагальненими даними, середній європейський показник
захворюваності на ЦД-1 дітей та підлітків становить 12 випадків на 100000
дитячого населення. [325]
В Україні поширеність захворювань ендокринної системи, розладів
харчування та порушення обміну речовин у дітей віком 0-17 років включно у
2016 р. становила 70,34 випадків на 1000 дитячого населення. [170] У
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структурі зареєстрованих хвороб ендокринної системи в дітей ЦД займає
четверте місце і його поширеність у 2016 р. становила 11,62 на 10000
дитячого населення віком 0-17 років включно. Щорічно в нашій країні
реєструється близько 1300 хворих віком від 0 до 17 років включно з вперше
виявленим ЦД-1. Захворюваність на ЦД у 2014 р. становила 1,70 випадків на
10000 дитячого населення, тобто Україна відноситься до країн з середнім
показником захворюваності дітей на ЦД-1. Протягом останніх років в
Україні поширеність ЦД-1 у дітей і підлітків невпинно зростає. Відзначено
чітку

тенденцію

до

збільшення

кількості

випадків

ЦД-1

у

дітей

допідліткового віку (0-14 років) і зменшення кількості хворих на ЦД-1
підлітків віком 15-17 років. [101,102,170] Поширеність захворювання серед
дітей в Україні значно відрізняється залежно від місця проживання. У
міських жителів цей показник у 2016 р. був значно вищим, ніж у сільських
дітей – 1,28 і 0,91 відповідно на 1000 дитячого населення. [101]
Дослідження A. Morimoto (2012) також демонструє, що у структурі
поширеності ЦД-1 в Японії перше місце займає вікова група 10-14 років,
друге – 3-6 років, третє – 7-9 років. Найменша кількість хворих реєструється
серед дітей віком від 0 до 2 років. Захворюваність на ЦД-1 серед дітей до 1
року життя склала 3,94 %. [393] У всіх вікових групах (від 1 до 18 років)
переважають хлопчики. Середній вік маніфестації ЦД-1 у дітей складає
(6,62±0,14) років, у підлітків – (10,1±0,21) років. Виявлені гендерні
відмінності піків маніфестації захворюваності: найбільша захворюваність
відзначається серед хлопчиків віком 3-9 років і серед дівчаток 10-14 років.
[173] С.С. Patterson та співавт. (2009) [409] прогнозували, що до 2020 року
захворюваність на ЦД серед дітей до 5 років збільшиться у 5 разів, а в цілому
кількість дітей з ЦД до 17 років зросте на 70 %.
Такі показники викликають занепокоєння серед медичної спільноти,
оскільки хвороба значно знижує якість життя хворих, призводить до ранньої
інвалідизації

та

смертності.

[395]

Проблема

профілактики,

ранньої

діагностики, контролю за перебігом ЦД-1 у дітей стала найгострішою
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медико-соціальною проблемою, яка у більшості країн світу позначена в числі
пріоритетних напрямів розвитку охорони здоров’я. [86,185,328]
У

Міжнародній

класифікації

хвороб

10

перегляду

(МКХ-10)

представлено таке визначення ЦД: гетерогенний синдром, зумовлений
абсолютним (діабет типу 1) чи відносним (діабет типу 2) дефіцитом інсуліну,
який на початку спричиняє порушення вуглеводного обміну, а потім усіх
видів обміну речовин, що призводить до ураження усіх функціональних
систем організму. [168]
Як підкреслюють M.E. Craig та співавт., ЦД у дітей представлений
етіологічно гетерогенною групою метаболічних захворювань, серед яких ЦД1 займає лідируючі, але не абсолютні в кількісному відношенні позиції. В
останні роки змінилися уявлення про структуру ЦД у дітей і були
спростовані існуючі уявлення про виняткову інцидентність ЦД-1 у дитячій
популяції. Водночас ЦД-1 – це найбільш важка форма хвороби, яка
зустрічається переважно у дітей, підлітків і людей молодого віку. [324]
Сучасна концепція розглядає ЦД-I типу як результат взаємодії
генетичної

схильності,

автоімунних

процесів,

факторів

зовнішнього

середовища. ЦД-1 вважають хронічним автоімунним захворюванням, при
якому відбувається селективна деструкція інсулінпродукуючих β-клітин
острівців Лангерганса підшлункової залози (ПЗ). [330,367,416]
Припущення про автоімунну природу ЦД-1 підтверджено численними
дослідженнями, в яких доведено участь широкого спектру клітинних і
гуморальних чинників природного й адаптивного імунітету у розвитку
автоімунного процесу при ЦД-1. Перелік цих чинників з кожним роком
зростає, а механізм деструкції β-клітин деталізується. [293,391,458] Так,
останніми роками значну увагу приділяють вивченню функцій тимуса за ЦД,
що пов’язано із зміною уявлень про роль цієї залози у формуванні
центральної імунної толерантності. [343,344] Доведено, що в тимусі
експресуються всі гени сімейства інсулінів: IGF2 (в епітеліальних клітинах),
IGF1 (у макрофагах), INS (в епітеліальних і дендритних клітинах), а також
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молекул GAD і IA-2. [345] Г.А. Замотаєвою [99] виявлено істотне зменшення
вмісту тимічних гормонів у крові дітей, хворих на ЦД-1 (n=18), встановлено
залежність цих змін від тривалості захворювання та наявності ускладнень.
Автор вважає, що ці зміни значною мірою є наслідком глибоких
метаболічних порушень, пов’язаних з розвитком хвороби. У дітей групи
ризику (69 дітей віком 5-16 років), в яких виявлено автоантитіла до антигенів
β-клітин, вміст тимуліну у сироватці крові суттєво (в 1,5 рази) знижений, що
спостерігається найзначніше напередодні маніфестації ЦД-1, тобто зміни
ендокринної функції тимуса відбуваються вже на початкових етапах
автоімунного процесу в ПЗ і виявляються значно раніше клінічних проявів
захворювання,

що

можна

використовувати

як

додатковий

критерій

ймовірності захворювання на ЦД-1 дітей групи ризику. [99]
У наш час встановлено, що факторами, які впливають на розвиток і
перебіг ЦД-1 у дітей є вірусні інфекції, особливості харчування,
психоемоційні та соціальні чинники, також не виключають роль екологічного
фактора. ЦД у переважної більшості пацієнтів педіатричного контингенту є
наслідком вірусного або автоімунного руйнування клітин острівцевого
апарату ПЗ, частіше за наявності спадкової схильності. [323,431]
Особливе занепокоєння фахівців викликає надзвичайно важлива
проблема – наростання тяжкості ускладнень ЦД з ураженням практично всіх
органів і систем організму, що визначає якість життя, а нерідко й життєвий
прогноз хворих. [216,361,411] За даними T. A. Chowdhury та співавт. (2014),
поширеність хронічних ускладнень ЦД-1 не зменшується і, незважаючи на
значний прогрес, досягнутий в лікуванні діабету останніми роками, досягає
80 %. Автор підкреслює, що медико-соціальна значущість ЦД полягає в
тому, що у зв’язку з численними ускладненнями, захворювання призводить
до ранньої інвалідизації і смертності. З урахуванням того, що у більшості
країн витрати на лікування ускладнень діабету досягають 60 % усіх коштів
охорони здоров’я, виділених на ЦД, зниження поширеності і тяжкості
ускладнень захворювання має велике значення не тільки для хворих, а й для

42
суспільства загалом. [321]
Отже, основне значення в наш час має не лише зростання кількості
випадків ЦД і його “омолодження”, але й ті наслідки, до яких призводить
прогредієнтне за своїм характером захворювання. [290,373] За даними
V.M. Wagner та співавт. (2005), вже у дитячому і підлітковому віці
поширеність специфічних ускладнень досить висока. Вона складає від 5-10
до 40-50 % залежно від ступеня компенсації метаболічних процесів і
тривалості ЦД. [446] До хронічних ускладнень ЦД відносять ретинопатію,
нефропатію, нейропатію, клінічна маніфестація яких починається у дитячому
та підлітковому періодах. За результатами аналізу Є.В. Глоби (2010),
діабетична ретинопатія в Україні спостерігається у середньому у 10,6 %
дітей, хворих на ЦД-1, діабетичну нефропатію діагностують у 12,3 %
випадків, а показники діабетичної нейропатії мають широкі коливання – від 5
до 90 %, при цьому дистальна полінейропатія спостерігається у 17,8 %
випадків, вегетативна ‒ у 8,8 %, центральна ‒ у 8,2 % дітей з ЦД-1. [65]
A. Lukacs та співавт. (2014) [383] доводять, що ЦД-1 у дітей і підлітків
призводить до порушення усіх складових (фізичної, психічної, соціальної)
нормального життя людини. За даними R.B. Lipton та співавт. (2011) [379],
ЦД-1 у дітей і підлітків вже на ранніх етапах розвитку характеризується
значними

гормональними,

обмінними

розладами,

імунологічними

порушеннями, розладами функцій внутрішніх органів і систем організму.
Розвиток діабетичних ускладнень залежить від віку дитини на момент
маніфестації ЦД, тривалості захворювання і ступеня компенсації. [236] За
даними Ю.І. Сунцова та співавт. (2010) [243], 85,5 % дітей та 92,6 %
підлітків, хворих на ЦД-1, знаходяться в стані хронічної декомпенсації.
Гендерні відмінності при ЦД-1 характеризуються розвитком хронічних
ускладнень у дівчат в більш ранньому віці (з піком в 10-14 років) і в коротші
терміни від маніфестації захворювання, порівняно з хлопцями, пік розвитку
хронічних ускладнень у яких виявляють у 15-17 років. [81]
У хворих на ЦД-1 з тривалістю хвороби понад 5 років відмічене
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порушення

системи

гемостазу

у

бік

підвищення

прокоагулянтного

потенціалу, що спричиняє порушення гемодинаміки. [276] Як відомо,
надлишок глюкози в крові призводить до зростання рівня глікованого
гемоглобіну (НbА1с). НbА1с має високу спорідненість до кисню, що сприяє
порушенню оксигенації і розвитку тканинної гіпоксії, що, у свою чергу,
призводить до розвитку мікроангіопатій. [34,76] Більшість дітей і підлітків з
ЦД-1 мають специфічні мікросудинні ураження очей, нирок, серцевосудинної, нервової систем тощо. [67,274,306,336,401]
Отже, виявлено достовірний взаємозв’язок частоти мікроангіопатій з
рівнем глікемії. Декомпенсація ЦД по рівням HbA1с в дитячому віці
призводить до збільшення частоти мікросудинних ускладнень. [18,126,149]
У дітей і підлітків, хворих на ЦД-1, ускладнення можуть маніфестувати
вже через 1 рік від дебюту захворювання. Так, за даними Г.А. Галкіної та
співавт. (2006), у дітей з тривалістю захворювання від 1 до 5 років,
остеоартропатія реєструвалася у 0,4 % випадків, нефропатія – у 2,8 %,
нейропатія – у 6,5 %, ретинопатія – у 10,1 % випадків. У структурі
ускладнень ЦД-1 у дітей з тривалістю захворювання 10 років і більше
переважали ретинопатія – 22,2 %, нейропатія – 22,2 %, катаракта – 11,1 %.
[59] Н.В. Болотовою та співавт. (2006) [25] встановлено, що у дітей, хворих
на ЦД-1, з наявністю судинних ускладнень – діабетичної нейропатії,
ретинопатії, катаракти, нефропатії, хайропатії, ліпоїдного некробіозу –
тривалість хвороби складала від 2 до 9 років.
Рання діагностика діабетичних ускладнень і своєчасне їх лікування,
висока пластичність функціональних систем дитячого організму дозволяє
досягти уповільнення прогресування, а у ряді випадків і зворотного розвитку
виявлених порушень. [1,111]
Отже, серед відомих сучасній медицині хронічних захворювань ЦД
вважають найсерйознішим за поширеністю, кількістю і тяжкістю його
ускладнень. Якщо ураження сітківки, судин нижніх кінцівок, нирок, серця і
головного мозку при ЦД досить добре вивчені та описані, то стан ЛОР-
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органів досліджено значно менше. Дані щодо ускладнень з боку дихальної
системи у дітей з ЦД-1 носять поодинокий характер. Має місце
гіподіагностика захворювань носової частини глотки у хворих з ЦД у зв’язку
з в’ялотекучим характером ураження, що обґрунтовує актуальність нашого
дослідження. [302,445] Встановлено, що приєднання інфекцій ВДШ і ЛОРорганів небезпечні з огляду на погіршення за таких умов компенсації
вуглеводного обміну, зниженням ефективності цукрознижувальної терапії і
ризиком розвитку гострих ускладнень діабету.
1.2. Зміни ЛОР-органів у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го
типу
Інфекційно-запальні захворювання органів дихання в наш час
залишаються найпоширенішою патологією в дитячому віці. У структурі
інфекційної захворюваності дітей питома вага ГРВІ досягає 70 %. Останніми
роками відзначається негативна тенденція патоморфозу ГРВІ до затяжного
перебігу і розвитку ускладнень. Спостерігається збільшення контингенту
дітей, які часто хворіють на ГРВІ. [59] Прямим наслідком порушення
мукоциліарного кліренсу і зниження місцевого імунітету слизових оболонок
є затримка патогенної бактеріальної флори на поверхні слизової оболонки
ВДШ, її колонізація і розмноження. У низці випадків присутні й інші
чинники, що сприяють зниженню місцевих захисних реакцій слизової
оболонки або обсіменінню патогенною флорою, не пов’язані з респіраторновірусною інфекцією, а саме переохолодження, перевтома, стрес, а також
захворювання, що значимо впливають на стан гуморальної і клітинної ланок
імунітету. Саме до таких захворюванням відноситься ЦД і його приховані
латентні форми – предіабет (порушена толерантність до глюкози і порушена
глікемія натщесерце). [159,271]
Отже, переважна більшість інфекційних процесів в ЛОР-органах дітей
має вірусну етіологію, а в 25-30 % випадків гострих захворювань
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респіраторного тракту виявляються вірусно-бактеріальні асоціації. Високі
показники

захворюваності

на

ГРВІ

пов’язані

з

особливостями

функціонування імунної системи та дитячого організму загалом. [75]
Бактеріальна інфекція у більшості випадків розвивається на тлі попередньої
вірусної інфекції. Інвазія збудників в епітеліальні клітини, репродукція
вірусу, розмноження бактерій і грибів настає тільки у випадку зниження
функції місцевого імунітету і адаптивних систем організму загалом.
[87,150,326]
Н.П. Шмельовою та співавт. (2014) [272] проведений вірусологічний
моніторинг збудників ГРВІ у дітей. Встановлено, що респіраторні віруси є
причиною захворювання дітей більш ніж в 60 % випадків. Збудниками, що
спричиняють запальні захворювання ВДШ в структурі ГРВІ у дітей є віруси
грипу,

парагрипу,

респіраторно-синцитіальний

вірус,

риновіруси,

ентеровіруси, аденовіруси, герпесвіруси та їх поєднання. Бактеріальна
інфекція у більшості випадків розвивається на тлі попередньої вірусної
інфекції. Визначений спектр респіраторних вірусів здатний зумовлювати у
дітей тяжкий перебіг захворювання. Проведені дослідження підкреслюють
важливу роль вірусних патогенів у формуванні респіраторної патології у
дітей і вказують на переважання в структурі збудників ГРВІ негрипозних
вірусів. [272]
Так, первинно ентеровіруси розмножуються в епітелії слизової
оболонки рота, глотки, в лімфоїдних тканинах кільця Пирогова-Вальдейера і
пейєрових

бляшках.

[244,429]

У

більшості

випадків

зараження

неполіомієлітними ентеровірусами має вигляд безсимптомної інфекції з
короткочасним

вірусоносійством.

Клінічна

картина

захворювань,

що

зумовлені ентеровірусами, відрізняється різноманітністю симптомів і
ступенем тяжкості (діарея, грипоподібне захворювання, серозний менінгіт,
менінгоенцефаліт). [232] Під час спалахів ентеровірусних інфекцій в дитячих
колективах ентеровірусна лихоманка складає від 50 до 80 % випадків.
Спостерігається озноб, головний біль, нерідко нудота і блювання, запальні
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зміни в зіві, гіперемія судин склер і кон’юнктиви. [82,309,315]
Питома вага грипу в структурі ГРВІ – від 25 до 60 %. [368] Парагрип у
структурі вірусних інфекцій органів дихання в дітей становить від 10 до
30 %. Діти раннього віку інфікуються частіше (70 %), ніж діти старші 2 років
(7-10 %). [225,448] Респіраторно-синцитіальна інфекція становить 54 % усіх
ГРВІ. Діти молодшої вікової групи хворіють на дану інфекцію майже у 97 %
випадків, що пояснюється високою контагіозністю вірусу. [12] Риновірусна
інфекція складає 50 % усіх випадків легких форм ГРВІ. Риновірус у загальній
структурі вірусних інфекцій у дітей до 2 років становить 20 %, у дітей старше
2 років – 50 %. [319]
Загалом респіраторні віруси обумовлюють запалення усіх відділів
дихальних

шляхів,

однак

різною

мірою.

[177]

Вірус

має

значну

імуносупресивну дію та може викликати транзиторний імунодефіцит,
зниження фагоцитарної активності лейкоцитів, комплементарної функції
сироватки крові, порушує утворення імуноглобулінів, що призводить до
активації ендогенної та екзогенної інфекцій. [112] Вірус парагрипу проявляє
тропність до епітеліальних клітин гортані та носа, викликаючи дистрофію та
некробіоз. Віруси парагрипу зумовлюють 80 % випадків гострих обструкцій
дихальних шляхів у дітей. [448] Для риновірусів характерне ураження
епітелію ВДШ, що призводить до набряку слизової оболонки носових ходів,
інфільтрації його лімфоцитами і моноцитами, десквамації поверхневого
епітелію без некробіозу. [259] При аденовірусній інфекції реплікація вірусу
може відбуватись лімфатичних вузлах, епітелії слизової бронхів та альвеол.
[197] Домінування аденовірусів серед респіраторних збудників пояснюють
тим, що вони персистують в організмі, знаходячись в латентному стані. При
порушеннях імунобіологічної рівноваги аденовіруси можуть викликати
клінічно маніфестну форму захворювання як самостійно, так і у поєднанні з
іншими вірусами. [282]
Оскільки в патогенезі ЦД-1 автоімунним процесам належить одна з
ключових ролей, важливим є дослідження особливостей поглиблення імунної
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дизрегуляції, спричиненої основним захворюванням. [9] Головним органом,
регулюючим імунну систему, що бере участь в усіх аутоімунних процесах в
організмі, є тимус. Проте стан тимуса при ЦД-1 у дітей залишається
вивченим недостатньо, що викликає безперечний інтерес фахівців. [235]
Відомо, що з усіх органів імунної системи тільки тимус зазнає вікової
інволюції, яка виражається у зменшенні органу і заміщенні його паренхіми
жировою тканиною. О.Б. Сиротиною (2011) [235] проведене ультразвукове
дослідження тимуса 62 пацієнтам у віці 4-17 років з ЦД-1 і 70 здоровим
пацієнтам того ж віку. У всіх пацієнтів з ЦД-1 тимус вдалося візуалізувати. В
групі здорових дітей тимус вдалося візуалізувати у 11 пацієнтів з 25 (44 %) у
віці 4-6 років, в 5 випадках з 20 (25 %) – у віці 7-12 років, у дітей старше 13
років тимус не візуалізувався. Ехоструктура тимуса в усіх пацієнтів з ЦД-1
була дещо зниженої ехогенності, помірно неоднорідною, з лінійними
ехогенними включеннями. Ехоструктура тимуса в усіх пацієнтів контрольної
групи була середньої і дещо підвищеної ехогенності, помірно неоднорідною,
з лінійними ехогенними включеннями, Підвищена ехогенність пов’язана з
віковою інволюцією органа, що проявляється не лише у зменшенні розмірів
органу, але, передусім, у заміщенні паренхіми жировою та сполучною
тканиною, при цьому знижується продукція Т-лімфоцитів. [235] Проте
кількість циркулюючих в крові Т-лімфоцитів зберігається на достатньому
рівні, оскільки значну популяцію Т-лімфоцитів складають довгоживучі
клітини, які не потребують постійного оновленні. Тому чисельність Тлімфоцитів підтримується на певному рівні в дорослому організмі за
відсутності функціонально активного тимуса. Крім того, зрілі Т-лімфоцити
піддаються вибірковій проліферації у відповідь на зустріч зі своїм антигеном,
за рахунок чого їх чисельність зростає. [410] Цей проліферативний процес, на
думку автора, найімовірніше, має місце при ЦД-1, і відображається на
тимусі. Проявляється це у відсутності характерної вікової інволюції, що
супроводжується збільшенням органу і зміною його структури у виді
зниження ехогенності та посилення васкуляризації, особливо вираженими у
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дітей з важкою формою захворювання, тобто тимус як головний орган
імуногенезу при ЦД1 зазнає певних змін. [117]
Низку досліджень присвячено вивченню цитоархітектоніки тимуса,
функцій тимоцитів, процесів їх дозрівання та диференціації, синтезу
тимічних гормонів тощо за умов таких захворювань з наявністю в патогенезі
автоімунного компоненту, як ЦД. У тварин з генетично детермінованим
діабетом (NOD миші та BB щури) ще перед маніфестацією хвороби у тимусі
виявляються різноманітні зміни: гістологічної будови, фенотипу тимоцитів
та їх субпопуляційного складу, синтезу цитокінів і хемокінів, рівня експресії
антигенів β-клітин тощо. [343,376] Було виявлено пригнічення ендокринної
функції

тимуса

у

молодих

дорослих,

а

також

старих

мишей

із

алоксаніндукованим ЦД. [331] Експерименти, проведені В.Ф. Чеботарьовим,
[264] показали зниження вмісту гормонів тимуса у мишей з хімічно
індукованим (стрептозотоцином або алоксаном) діабетом та у тварин з
генетично детермінованим діабетом (щури ВВ, миші db/db).
С.В. Татарко (2014) [249] встановлено, що при гострому запаленні у
тимусі переважає акцидентальна трансформація, а при хронічному –
гіперплазія, яка більше виражена в корі, ніж в мозковій речовині. Гіперплазія
швидше розвивається при вторинному хронічному запаленні, ніж при
первинному, і при імунному, ніж при неімунному. Тобто, при хронізації
запалення в тимусі швидко розвивається і наростає гіперплазія, а при
імунному запаленні вона розвивається ще швидше. При гострому запаленні
відносний об’єм кори зменшується, а мозкової речовини збільшується, а при
хронічному – навпаки, при цьому зміни виражені наступним чином: міри:
вторинне хронічне запалення < первинне хронічне < імунне запалення. [249]
На думку H. Jaidane та співавт. (2012), дисфункція тимуса, особливо
пригнічення

імунітету,

часто

асоціюється

з

вірусними

інфекціями.

Ентеровіруси, особливо вірус коксакі-B4 (CV-B4), найчастіше пропонувалися
як потенціальні індуктори патогенезу або обтяжуючі фактори ЦД-1 у
генетично схильних осіб. CV-B4 здатний вражати тимус миші in vitro та в
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природних умовах, а також інфікувати in vitro тимус людини. Епітеліальні
клітини тимуса і тимоцити є мішенню зараження цим вірусом, при цьому
спостерігається порушення процесів дозрівання/диференціювання. В цілому,
на думку авторів, ці дані свідчать, що CV-B інфекція тимуса може сприяти
розвитку ЦД-1 та його ускладнень, проте необхідні подальші дослідження
цієї гіпотези. [362]
Роль

змін

в

Т-лімфоцитах

у

розвитку

ЦД-1

підтверджено

експериментально, а також у хворих на ЦД у клініці. [337,346,450] В
експериментах встановлено, що важливим чинником ризику розвитку ЦД-1 є
дефект позитивної та негативної селекції тимоцитів, що здійснюється
шляхом апоптозу. Дефект апоптозу тимоцитів проявляється у змінах рівня
тимічної експресії таких найважливіших його регуляторів, як білки Bcl-2,
р53, білки ранньої відповіді с-Fos, білки теплового шоку Hsp 70,
індуцибельна NO-синтаза. [109] У корковій і мозковій зонах тимуса тварин з
ЦД виявлено зниження сумарної щільності як нормальних, так і
деструктивних тимоцитів. [254]
Останніми роками увагу фахівців привертає все частіше виявлення у
дітей ознак ХТ, часто на тлі гіпертрофії піднебінних мигдаликів.
Т. В. Почуєвою та співавт. (2016) [209] констатовано, що захворюваність на
ХТ дітей молодших класів складає в середньому 17,9 на 1000 осіб. У
старшому шкільному віці цей показник в 1,5 разів більший – 27,3 на 1000
осіб.
Серед захворювань ЛОР-органів у дітей найбільший відсоток займає
запалення лімфоепітеліального глоткового кільця, особливо патологія
глоткового мигдалика. [33,114,407] У дітей шкільного віку патологія
глоткового мигдалика складає 74,3 % у структурі захворювань вуха, горла,
носа. Страждають на хронічну форму аденоїдиту 50-75 % дітей у віці 3-10
років. [22,250]
В наш час активно дискутується етіологічна роль нетипових збудників
у патології ВДШ, у тому числі анаеробів. [247] С.І. Тюркіною та співавт.
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(2015) вивчено особливості перебігу хронічного аденоїдиту у 174 дітей, які
часто хворіють. Встановлено високу частоту (82,2 %) інфікування атиповими
патогенами і герпес-вірусами з переважанням лімфотропних герпес-вірусів.
Серед особливостей перебігу хронічного аденоїдиту відмічають переважання
рецидивуючих ексудативних отитів (52,4 %), лімфаденіту шийної групи
(58 %); гіпертрофії глоткового мигдалика III ступеню (57,3 %) з гнійними
формами загострення хронічного аденоїдиту (73,4 %). [256]
На тлі порушень в імунній системі, надмірна постійна антигенна
(бактеріальна або вірусна) стимуляція призводить до компенсаторного
збільшення лімфоїдної тканини глотки з розвитком лімфаденопатій.
Лімфоїдна

тканина

неспецифічними

відповідає

на

дію

стромально-судинними,

імуноморфологічними

реакціями.

Перші

патологічних
так

і

чинників

як

специфічними

реалізуються

у

виді

мікроциркуляторних розладів з подальшим склерозом, другі – в зниженні
інтенсивності місцевої імунної відповіді за рахунок інактивації Т- і Вклітинних ланок, а також моноцитарно-макрофагальної системи. [107]
Виділяють дві форми захворювань цієї групи. У першому випадку
спостерігається збільшення розмірів аденоїдної тканини після повторних
ГРВІ. Запалення в аденоїдній тканині відсутнє, процес представлений
аденоїдними розрощуваннями. Друга форма – це наявність інфекції в тканині
аденоїда, частіше – це аденовіруси, що є причиною частих загострень
захворювання. Трапляються і поєднання цих двох форм за наявності
запалення у збільшених аденоїдах. [224] Майже в 70 % випадків вірусну
етіологію мають гострі фарингіти. Основними збудниками серед вірусів при
ангіні і фарингітах є аденовіруси, риновіруси, ротовіруси, вірус простого
герпесу, віруси грипу А і В тощо. [189]
Отже, згідно з літературними даними, головною причиною розвитку
хронічної патології носової частини глотки у дітей є вірусна інфекція. При
цьому певні віруси можуть спричиняти деструкцію β-клітин ПЗ. Роль
бактеріальної мікрофлори вважають вторинною, проте дуже істотною.
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Основними бактеріальними патогенами, що виділяються з носової частини
глотки дітей з хронічним аденоїдитом, є Staphylococcus aureus, Haemophilus
influenzae і Streptococcus pneumoniae, водночас існує виражена дисоціація в
частоті виділення цих патогенів. Значну роль у формуванні персистенції
патогенів у носовій частині глотки при хронічному аденоїдиті грає здатність
бактерій до утворення біоплівок, а також виявлення великої кількості
бактерій всередині тканини глоткового мигдалика, що обумовлює дискусії
щодо системної чи топічної антибактеріальної терапії. [176,255,335,366]
За даними аналізу літератури, особливостям перебігу гострої і
хронічної патології ЛОР органів на тлі ЦД-1 приділяється недостатньо уваги.
У більшості випадків, в основу наукових пошуків покладено імунологічні
порушення при ЦД-1 та їх вплив на перебіг запальних процесів ЛОР органів.
[270,435]
Як відомо, хронічне запалення спричиняє комплексні зміни гомеостазу,
що стосуються трьох інтеграційних систем організму людини – нервової,
ендокринної та імунної. [17] Так, підвищену сприйнятливість до інфекцій у
пацієнтів з ЦД зв’язують з порушеннями захисних функцій імунної системи,
посиленням

клітинної

макроангіопатії,

адгезії

нейропатії.

мікроорганізмів,
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схильність

і
до

катаболічних процесів. При цьому збільшується синтез антитіл, знижується
фагоцитарна активність макрофагів і лейкоцитів, ослабляється в цілому
регенераційна властивість всіх тканин, знижується бар’єрна функція
слизових оболонок. Дослідники відмічають імуносупресуючу спрямованість
ЦД. Особливо важко у хворих на ЦД перебігають гнійні інфекції.
[349,435,440]
Порушення функції ПЗ під впливом вогнищевої інфекції ЛОР-органів,
а також погіршення основного захворювання при загостренні хронічних
інфекцій, що приймає при ЦД-1 тривалий, обтяжений перебіг, стали
обґрунтуванням обстеження А.І. Дегонським та співавт. 105 хворих на ЦД-1
у віці від 14 до 82 років. Автори виявили патологію ЛОР-органів у 76,6 %
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пацієнтів, у деяких ‒ одночасно діагностовано два (52,1 %), три (29,6 %),
чотири (18,3 %) ЛОР-захворювання. Найчастіше зустрічався хронічний
тонзиліт (41,0 %). Із захворювань носової частини глотки аденоїди
діагностовано у 43 % дітей (n=18), субатрофічний (7,9 %) і гранульозний
(4,4 %) фарингіт. [74]
Макро- і мікросудинні зміни при ЦД спостерігаються в багатьох
органах і системах, зокрема респіраторного тракту. На думку деяких авторів,
у зв’язку з розвитком діабетичних васкулопатій закономірною є поява і
мікроангіопатичних ускладнень з боку системи дихання. [239,298]
В основі розвитку частих ГРВІ у дітей з ЦД-1 лежить зниження
місцевого захисту на тлі зменшення кількості і функціональної активності Тлімфоцитів. [96] Метою дослідження Т.М. Малиновської (2002) [151] було
вивчення показників клітинного імунітету у 62 дітей та підлітків з різною
тривалістю ЦД-1. За тривалістю захворювання пацієнти були поділені на дві
група: хворі з вперше виявленим ЦД-1 (n=39, 1 група) і хворі на ЦД-1 з
тривалістю захворювання понад 5 років (n=23, 2 група). Маніфестації ЦД-1 у
8 % випадків передували перенесені вірусні інфекції (грип), у 4 % – вітряна
віспа, у 4 % – вірусний гепатит А, у 8 % – стрес, інші 76 % дітей захворіли
без видимої причини. Автором встановлено, що у 1 групі рівень лімфоцитів
різного імунофенотипу (СD3+, СD4+, СD56+ і С-пептиду) у периферичній
крові був знижений. У хворих з тривалістю ЦД-1 понад 5 років рівень Тклітин та природних клітин-кілерів (ПКК) стає ще нижчим, а вміст Спептиду у сироватці крові – мінімальним (0,09-0,02 нг/л). Також було
проаналізовано рівень лімфоцитів різного імунофенотипу в залежності від
швидкості маніфестації діабету. У дітей, в яких ЦД-1 виявлено протягом 1
місяця від появи перших клінічних ознак до початку хвороби відмічається
найбільше зниження показників імунітету (особливо СD3+, СD4+, СD20+клітин, а також С-пептиду) на відміну від дітей, у яких цей час складав 3 та
більше місяців. Автором зроблено висновок, що у дітей, хворих на ЦД-1
мають

місце

суттєві

порушення
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ПКК-ланок

імунітету,
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поглиблюються при зростанні тривалості захворювання і від яких залежить
швидкість розвитку клінічних проявів хвороби. [151]
E. Aburawi та співавт. (2004) встановлено, що приєднання будь-яких
гострих інфекцій або загострення хронічних вогнищ інфекції обтяжує перебіг
ЦД-1 у дітей і сприяє ранньому розвитку судинних ускладнень. Так,
формування після перенесеної ГРВІ ендотеліальної дисфункції – первинної
“події” у патогенезі атеросклерозу – сприяє розвитку атеросклерозу в більш
молодому віці. [286] За даними M. Odermarsky та співавт. (2008),
еластичність сонної артерії була знижена у дітей і підлітків, хворих на ЦД-1 з
високою частотою рецидивів ГРВІ (більше 4 разів на рік; n=22), у порівнянні
з іншими пацієнтами (n=40). Авторами зроблено висновок, що висока
повторюваність респіраторних інфекцій у дітей і підлітків з ЦД-1 пов’язана зі
збільшенням жорсткості сонної артерії, надто у тих, які часто зазнають
впливу тютюнового диму. [403] Аналогічні дані отримано І.І. Соломатіною
та співавт. (2003), якими вогнища хронічних інфекцій виявлено у 40 %
хворих на ЦД-1 дітей. Гострі інфекції дихальних шляхів, зокрема
пневмококова інфекція і грип, погіршують стан ендотелію артерій, що
призводить до раннього розвитку ангіопатій у дітей з ЦД-1. [228] V. Abrich та
співавт. (2014) [285] вважають, що ЦД, викликаючи атеросклеротичні зміни в
носових судинах, робить їх крихкими і такими, що зазнають більшого ризику
кровотеч, в тому числі рецидивуючих.
Відомо, що місцем репродукції вірусів і розмноження бактерій є
клітини епітеліальної вистилки дихального тракту, тому роль неспецифічних
факторів захисту дихальної системи при ЦД-1 у стійкості до збудників
респіраторних вірусних і бактеріальних інфекцій суттєва. [196]
Як вказують K.I. Berger та співавт. (2013), [300] у системі “зовнішніх
бар’єрів” слизова оболонка дихальних шляхів – це перша лінія захисту
організму від різноманітних патогенних факторів. У місцевому захисті від
інфекції важливе місце належить епітеліальним клітинам, що виробляють ряд
речовин і характеризуються антимікробною активністю. [104] Низка авторів
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вказують

на

неспроможність

неспецифічних

факторів

захисту

при

захворюваннях дихальних шляхів, що й зумовлює надходження інфекційного
агента в нижні структури, призводячи до прогресування патологічного
процесу. [355,356]
О.А. Півоваровою (2014) [196] виявлено зміни кількісних показників,
метаболічної та функціональної активності клітин бронхоальвеолярного
простору в пацієнтів з ЦД (n=63) у порівнянні з показниками осіб
контрольної групи (n=46). Встановлено пригнічення функціонування та
життєздатності

епітеліоцитів

і

альвеолярних

макрофагів

у

бронхоальвеолярному секреті у пацієнтів з ЦД, що є показником
неспроможності
порушенні

неспецифічного

вуглеводного

захисту

обміну.

Так,

респіраторної
встановлено

системи

при

порушення

функціональної здатності клітин, що фагоцитують, у пацієнтів з ЦД у вигляді
зниження поглинальної здатності альвеолярних макрофагів на 19,9 % у
порівнянні з результатами в контрольній групі. Результатом дисфункції
компонентів неспецифічного захисту дихальної системи при ЦД є розвиток
активного запального процесу в повітроносних шляхах. [196]
Слизова оболонка порожнини рота і глотки під впливом метаболічних
порушень, властивих ЦД-1, значно змінена. Ксеростомія (сухість слизової
порожнині рота) є одним з самих поширених орофарингеальних симптомів
ЦД, який зустрічається близько у 40 % пацієнтів. [398] I.M. Busato та співавт.
(2009) виявили ксеротомію у 40,8 % підлітків з ЦД-1 (n=51). Встановлено, що
вік, стать і тривалість захворювання практично не впливають на
слиновиділення, проте у дітей, хворих на ЦД-1, з поганим контролем глікемії
стимульоване слиновиділення привушних залоз було слабкішим, ніж у
здорових дітей і хворих на ЦД-1 із задовільним глікемічним контролем. [314]
У більшості хворих на ЦД-1 відзначається атрофія слизової оболонки
ВДШ. [430] Морфологічні зміни характеризуються інфільтрацією слизової
оболонки лейкоцитами і лімфоцитами, десквамацією епітеліальних клітин,
появою ділянок низькоциліндричного і навіть плоского епітелію. [392]
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М.І. Мартиновою та співавт. (1991) виявлено хронічні захворювання
лімфатичного глоткового кільця більше, ніж у третини дітей з ЦД-1, що
призводило до більш тяжкого перебігу хвороби у таких пацієнтів. Також
встановлено, що перебіг хронічних захворювань лімфатичного глоткового
кільця відрізняється у дітей з ЦД-1 різного віку. Так, у дітей до 7-річного віку
для

загострень

захворювання

характерні

вираженість

симптомів

і

визначеність скарг пацієнтів. У дітей старшого віку загострення носять
уповільнений характер, без підвищення температури. Це призводить до
пізньої діагностики захворювання і, внаслідок цього, – до декомпенсації
процесу. [152]
Незважаючи

на

успіхи

сучасної

медицини,

не

втрачає

своєї

актуальності проблема ХТ, що зумовлено не лише значною поширеністю
цією патології, але й тим, що понад сто соматичних захворювань можуть
бути етіологічно і патогенетично пов’язані з ХТ. [190] Такі асоційовані з
тонзилітом

захворювання,

як

ревматизм,

васкуліти,

поліартрити,

гломерулонефрити та інші, мають імунопатологічну основу з превалюючим
інфекційно-залежним токсико-алергічним механізмом, що супроводжується
автоімунними і імунокомплексними реакціями з формуванням тяжких
клінічних проявів. У патогенезі всіх цих захворювань головною є роль βгемолітичного стрептококу групи А. [238,375] Найбільш значні зміни в
органах і системах організму спостерігаються при декомпенсованій формі
ХТ. Вони зумовлені впливом нервово-рефлекторного, бактеріємічного,
токсинемічного і алергічного чинників. На цьому тлі визначається дисбаланс
в імунному статусі – перерозподіл вмісту Т- і В-лімфоцитів та їх
субпопуляцій, поява циркулюючих імунних комплексів, сенсибілізація
гранулоцитів до бактеріальних алергенів. [31] Піднебінні мигдалики стають
місцем перманентної сенсибілізації уповільненого типу до антигенів
стрептокока, що найчастіше знаходиться в лакунах піднебінних мигдаликів.
[305,311]
Як підкреслює В.І. Попович (2014), [205] вогнищева інфекція в
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лімфоадеїдному апараті глотки може призвести до низки ендокринних
порушень. Захворюваність на ХТ серед хворих на ЦД-1 варіює від 13 % до
38 %. [113,174,211] Вогнищева інфекція в піднебінних мигдаликах може
призвести до послаблення функції острівцевої тканини підшлункової залози і
виділення протеолітичного ферменту, що руйнує ендогенний і екзогенний
інсулін.

Це

призводить

до

посилення

інсулінової

недостатності

і

декомпенсації діабету, що, у свою чергу, створює умови для більш
агресивного перебігу ХТ і розвитку грізних ускладнень – паратонзилярного
абсцесу, паратонзиліту, флегмони шиї. [113] В результаті ХТ може сприяти
декомпенсації вже наявних в організмі порушень вуглеводного обміну,
призводить до наростання гіперглікемії і глюкозурії. У свою чергу обмінні
порушення при ЦД формують сприятливе підґрунтя для загострень ХТ.
Санація глоткового осередку інфекції покращує вуглеводний обмін, що
підтверджує

патогенетичний

взаємозв’язок

цих

захворювань.

Деякі

дослідники вважають, що консервативне лікування тонзиліту при такому
поєднанні

малоефективне

і

потрібне

проведення

тонзилектомії.

Катамнестичні дані свідчать, що у хворих на ЦД проведена операція сприяє
стійкій компенсації, а у ряді випадків дозволяє знизити дозу інсуліну. [183]
Дослідження імунного статусу в осіб з ХТ і ЦД виявило підвищення
рівня сироваткових IgG і IgМ, зменшення вмісту лізоциму і дефіцит
секреторного IgА, що свідчить про зниження резистентності організму до
інфекції. Клінічною особливістю ХТ в хворих на ЦД є триваліший, стертий
перебіг, на тлі субфебрильної температури і швидкий, раптовий розвиток
грізних

гнійно-септичних

ускладнень

(парафарингіт,

флегмона

шиї,

медіастиніт) паралельно з декомпенсацією ЦД. [113]
Отже, ХТ є проблемою не тільки отоларингологічною, а й
педіатричною та імунологічною, оскільки неадекватне лікування даної
патології спричиняє низку ускладнень і синдромів з боку інших органів, що
значно обтяжує перебіг основного захворювання, погіршує якість життя і
може зумовити інвалідизацію пацієнтів. [205]
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За даними анкетування, проведеного Н.М. Черних та співавт. (2013), у
пацієнтів, віком 18-79 років (n=134) з ендокринною патологією зареєстровано
високу поширеність суб’єктивних відчуттів з боку ЛОР-органів, серед яких
провідне місце займали ринологічні симптоми (80 %). У обстежених з ЦД
скарги були обумовлені дистрофічними змінами в порожнини носа – сухість
в носі, утворення кірок (73,4 %) і, як наслідок, відмічено високу частоту
порушень носового дихання, нюху і носових кровотеч. Скарги на дряпання,
відчуття “грудки” в горлі у пацієнтів з порушеннями вуглеводного обміну
реєстрували у 42,8 % випадків. [265] Гострі і хронічні риносинусити
зустрічаються у 80 % дітей, зокрема при ЦД-1. [83,252,268,313,426] Синусити
у дітей з ЦД проходять на тлі виражених змін в імунному статусі, із
залученням усіх ланок імунітету, характеризуються тривалим, в’ялим
перебігом, розвитком ускладнень. [262,308]
Вивчення мукоциліарного кліренсу, що є основною захисною ланкою
дихальних шляхів, демонструє зниження цього показника при ЦД. [394]
Мукоциліарний транспорт (МЦТ) є важливою складовою вродженої захисної
системи

респіраторного

тракту

від

ушкоджуючої

дії

патогенних

мікроорганізмів. [310,385] Дисфункція МЦТ є характерною рисою хронічних
захворювань респіраторного тракту. [359] Так, за даними А. Sachdeva та
співавт. (1993) [418], час назального мукоциліарного кліренсу у пацієнтів з
ЦД-1 було в 2,5 рази більшим, ніж у здорових осіб, а рН носового секрету
був підвищений до (7,96±0,75) (у порівнянні з нормою (6,43±0,67)). Зміни
цих двох показників були більш вираженими при ЦД-1, тривалості
захворювання більше 10 років і обумовлені осмотичним діурезом, втратою
води і електролітів, а також порушенням мікроциркуляції в судинах слизової
оболонки носа. [418] Аналогічні дані були отримані Є.В. Носулею та
Н.М. Чорних (2012), [182] які підкреслюють, що питання, пов’язані з
вивченням особливостей функціонального стану мукоциліарного транспорту
(МЦТ) при змінах гормонального фону організму є одним з маловивчених
розділів фізіології і патології мукоциліарної системи. Згідно з результатами
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досліджень, сахариновий час в осіб контрольної групи (35 ринологічно
здорових осіб віком 16-32 років) коливався в інтервалі від 5 до 16 хв, в
середньому, значення цього показника склало (11,3±0,36) хв. Активність
МЦТ у пацієнтів з ЦД ((18,25±5,3) хв) статистично перевищувала показник
контрольної групи. Авторами зроблено висновок, що ендокринні порушення
негативно впливають на активність МЦТ, що доцільно враховувати при
корекції функціонального стану слизової оболонки носа у таких хворих.
[182]
При тяжкому перебігу ЦД D. Serwin та E. Nazim-Zygadlo (2004) [425]
проведено обстеження хворих з метою виявлення найбільш частих
локалізацій інфекцій у хворих на діабет, при цьому виявлено: глотка,
порожнина носа і гортань – 51,5 %, пазухи носа – 32,4 %, зуби – 20,6 %,
сечовивідні шляхи – 19,1 %.
Хворих на ЦД-1 характеризує підвищене обсіменіння слизової
оболонки носа золотистим стафілококом. За даними E.N. Menne та співавт.
(2012) [390], 30 % хворих на ЦД-1 є носіями S. aureus в носовій порожнині (в
порівнянні з 11 % в загальній популяції). Середній вік пацієнтів склав 14,2
роки, переважали пацієнти жіночої статі. Носійство S. aureus виявлено у 85 %
пацієнтів жіночої статі (vs 45 % дівчат у групі контролю без ЦД). Також у
22 % дівчат, хворих на ЦД-1, спостерігали повторні захворювання, зумовлені
S. aureus (vs 4 % дівчат у групі контролю). Частота носійства S. aureus
безпосередньо пов’язана з рівнем HbА1c. Отримані дані дозволили авторам
припустити, що найбільша ймовірність назального носійства S. aureus існує у
дітей,

хворих

на

ЦД-1

з

незадовільним

глікемічним

контролем.

Вдосконалення глікемічного контролю зменшує ризик інфікування та число
госпіталізацій дітей з ЦД і стафілококовою інфекцією. [390]
У

хворих

на

хронічні

запальні

захворювання

ВДШ

часто

спостерігаються мікроекологічні порушення нормального біоценозу слизової
оболонки ВДШ. [143] Елімінація ендогенної мікрофлори призводить до
активації

умовно

патогенних

мікроорганізмів,

що

погіршує

перебіг
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основного

захворювання.

[8]

О.О.

Мазур

(2015)

[147]

проведено

бактеріологічне обстеження вмісту порожнини ротоглотки 35 хворим на
хронічний гнійний верхньощелепний синуїт та 50 хворим на хронічний
гнійний гайморит з ЦД-1. За популяційним рівнем у вмісті порожнини
ротоглотки пацієнтів з ЦД-1, хворих на хронічний гнійний синусит, у
порівнянні з хворими без супутньої патології, знижується роль у
мікробіоценозі лактобактерій, біфідобактерій, слинного стрептокока та інших
автохтонних облігатних бактерій і зростає біологічна роль у біотопі
патогенних та умовно патогенних пневмокока, піогенного стрептокока,
гемофільних бактерій, мораксел та ін. При хронічних гнійних синуситах у
хворих на ЦД-1 у вмісті порожнини ротоглотки виявляють асоціації
автохтонних облігатних і факультативних умовно патогенних та алохтонних
мікроорганізмів, що складаються з трьох видів мікроорганізмів у трьох (6 %)
хворих, з чотирьох у 41 (82 %) та з п’яти у 6 (12 %) пацієнтів. [147]
Хронічний гнійний процес у верхньощелепних пазухах у хворих на ЦД-1
розвивається на тлі сформованого дисбіозу ротоглотки 1 ступеня у 6,0 %, 2
ступеня – у 28 % хворих та 3 ступеня – у 66 % пацієнтів, який
характеризується вираженим дефіцитом автохтонних облігатних анаеробних
та

аеробних

бактерій

(бактерії

роду

Bifidobacterium,

Lactobacillus,

Propionibacterium, S. salivarius, L. lactis) і контамінацією біотопу патогенними
та умовно патогенними S. pneumoniae, S. pyogenes, S. aureus, S. epidermiditis,
H. influenzae, M. catharralis, Enterobacter spp., Klebsiella spp., E. coli та іншими
мікроорганізмами.
таксономічний
ротоглотки

Як

склад

хворих

вважає
і

на

автор,

популяційний
хронічний

ЦД-1

негативно

рівень

гнійний

мікробіоти

впливає

на

порожнини

верхньощелепний

синуїт,

погіршуючи розвиток та тяжкість його перебігу. [147]
Місцем репродукції вірусів і розмноження бактерій слугують клітини
епітеліальної устілки дихального тракту, тому роль місцевого імунітету
дихальної системи в стійкості до збудників респіраторних вірусних і
бактеріальних інфекцій величезна. Місцевий імунітет ‒ це бар’єрна функція
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слизових оболонок, що включає неспецифічні захисні чинники слизової
оболонки і лімфоепітеліальні органи глотки, що першими реагують на
чергове антигенне подразнення запусканням механізмів імунного захисту.
[278] При ЦД-1 спостерігається ряд порушень структури і активності
багатьох елементів як вродженої, так і адаптивної ланок імунної системи.
[435] В останні роки роль імунних механізмів, зокрема, хронічного запалення
в розвитку як ЦД-1, так і його судинних ускладнень, активно обговорюється.
Наявність у хворих на ЦД-1 хронічного запалення дозволяє припустити, що
саме цей процес має пряме відношення до порушення імунного статусу та
формування ускладнень при ЦД-1. Показано, що імунозапальні реакції
беруть участь в розвитку аутоімунної деструкції панкреатичних острівців при
ЦД-1 у формуванні ангіопатії. У розвитку запального процесу беруть участь
клітини імунної системи: лімфоцити, моноцити, а також клітини ендотелію.
Міжклітинні взаємодії при запаленні здійснюються за допомогою молекул
адгезії, цитокінів, факторів росту. [26,142]
Як відомо, лімфоепітеліальне глоткове кільце і уся лімфоїдна тканина
організму (вилочкова залоза, селезінка, кістковий мозок, лімфатичні вузли та
ін.) визначають єдину імунну систему організму. [68]
Було встановлено, що частота тяжкого перебігу ХТ в осіб з рецидивами
ангін за наявності ЦД-1 з вираженим синдромом інфекційного токсикозу та
місцевими запальними змінами в зіві складає 42,3 %. При цьому в 92,3 %
хворих відзначається декомпенсація ЦД, що проявлялося інтенсивною
гіперглікемією, глюкозурією, істотним погіршенням загального стану.
На глотковий мигдалик активно впливають як вірусні, так і
бактеріальні агенти. [388] Лімфоаденоїдна тканина глотки розглядається як
найважливіший периферичний орган імунної системи, що бере активну
участь в реакціях клітинного і гуморального імунітету. У піднебінних
мигдаликах В-лімфоцити активно продукують димерну форму sIgA, яка
безпосередньо приймає участь в захисті слизових оболонок, а також IgM і
IgG; Т-лімфоцити мають цитотоксичну властивість. [30,186] За даними
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Н.І. Вдовіченко та співавт. (2015), пацієнти з ХТ у стадії загострення в
поєднанні з ЦД-1 мають знижені рівні sIgA, IgA, лізоциму, лактоферину та
SLPI, але підвищений рівень IgG, що свідчить про значне пригнічення
місцевих захисних механізмів. Стадія реконвалесценції у перебігу ХТ на тлі
ЦД-1 характеризується наявністю залишкових явищ запального процесу,
переважно місцевого характеру. [33]
Дослідження останніх років свідчать про патогенетичне значення
цитокінів у формуванні запального процесу при різних формах патології.
При цьому цитокінова мережа контролює практично всі процеси розвитку
гострофазової та імунної реактивності. [335] Розглядаючи цитокіновий
каскад при синдромі системної запальної реакції (ССЗР) і ЦД як
універсальний механізм протиінфекційного і протизапального захисту
організму, передбачають діагностичне значення деяких цитокінів. [372] Про
наявність хронічного запального процесу у хворих на ЦД свідчить
збільшення в циркуляції вмісту ФНП-α, IL-1β, IL-6, високий рівень
цитокінсекретуючих клітин, порушення функції нейтрофілів, а також
посилення активності циклооксигенази. [288,304]
Л.Ю. Баричева та співавт. (2014) [11] вивчали функціональну
активність нейтрофільних гранулоцитів у 25 дітей з ЦД-1, віком від 7 до 15
років. Для оцінки програмованої клітинної загибелі виявляли кількість
нейтрофільних гранулоцитів, що експресують маркери апоптозу (CD95,
CD95L, Bcl2). Функціональну активність нейтрофільних гранулоцитів
визначали

за

показниками

фагоцитозу,

рівнем

мієлопероксидази,

лізосомальних катіонних білків, активних радикалів кисню. Встановлено
зниження бактерицидної активності нейтрофільних гранулоцитів з дефіцитом
поглинання, секреції активних радикалів кисню, функціонального резерву.
Показано збільшення готовності до апоптозу, що супроводжувалося
підвищенням експресії CD95 і зниженням ‒ Bсl2. Виявлено збільшення
цитотоксичного потенціалу нейтрофілів у вигляді підвищення рівня
мієлопероксидази і лізосомальних катіонних білків. За висновками авторів,
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збільшення апоптотичного потенціалу нейтрофільних гранулоцитів на тлі
функціонально-метаболічних змін може бути відображенням їх активного
залучення до імунопатогенезу захворювань. Дисфункція нейтрофілів ініціює
пошкодження тканини ПЗ, а також сприяє підвищенню сприйнятливості до
інфекції при ЦД-1 у дітей. [11] Виявлені порушення фагоцитарної активності
нейтрофільних

гранулоцитів

і

моноцитів

у

хворих

на

гнійний

верхньощелепний синусит на тлі ЦД-1, на думку Н.Н. Попова та співавт.
(2008), є наслідком структурно-функціональних перебудов їх мембран, для
яких характерним є відносне збільшення вмісту в них ненасичених жирних
кислот і порушення рівноваги насичені/ненасичені жирні кислоти. Також в
мембранах фагоцитарних

клітин

виявлено порушення білок-ліпідних

взаємодій, підвищення полярності ліпідів, зниження їх мікров’язкості.
Подібні зміни не виявлені у клітинах хворих на синусит, які не страждають
на ЦД. [204] Ці дані, а також результати, отримані в інших роботах авторів,
про зниження у хворих на хронічний гнійний синусит на тлі ЦД афінності і
ступеня глікозилювання антитіл, що продукуються, свідчать про порушення
реактивності фагоцитарної і гуморальної ланок імунітету. [202,203]
Ю.В. Назарочкіним та співавт. (2009) [175] встановлено, що ознаки ССЗР при
риносинуситах зустрічаються у 91,5 % хворих з ЦД; дві і більше ознаки
ССЗР зафіксовано у 10 % хворих на ЦД. За відсутності ЦД-1 ознаки ССЗР
виявлені у 74 % хворих з риносинуситами, а більше двох його ознак – у 8 %
хворих. Зниження показника концентрації IL-8 у периферичній крові у
пацієнтів з ЦД і риносинуситами свідчить про депресію гострої фази
запалення, становлячи в першу добу захворювання (3,25±1,9) пг/мл,
знижуючись на 5-7 добу до (1,22±1,1) пг/мл. Показник концентрації IL-10 у
периферичній крові у хворих на ЦД і риносинусит в першу добу склали
(2,93±1,8) пг/мл, на 5-7 добу – (1,31±0,86) пг/мл. Значні коливання
концентрації IL-10 при ЦД-1 свідчать про розвиток ССЗР і вимагають
активного пошуку ознак поліорганної дисфункції. [175]
Отже, зниження активності ключових чинників антимікробного
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імунітету створює умови для розвитку інфекції та її персистенції. У свою
чергу,

хронічний

перебіг

запалення

виступає

чинником

постійного

подразнення нейтрофільних гранулоцитів і продукції ними в оточуюче
середовище таких біологічно активних речовин, як пероксидні радикали,
оксид азоту, протеолітичні ферменти. Вплив цих біологічно активних
речовин здатний призводити до розвитку дегенеративно-деструктивних
процесів в слизовій оболонці синусів, а в кровоносному руслі зумовити стаз і
тромбоз дрібних судин. [203] Процеси пероксидації при ЦД-1 лімітують
функціональну активність нейтрофілів. Цей факт відомий як “феномен
ледачих лейкоцитів” у хворих на ЦД-1. [339]
Хворі на ЦД-1 уразливі для швидкого прогресування інфекції ЛОРорганів та її ускладнень. Клінічна картина гнійного гаймороетмоїдиту у
хворих на ЦД-1 характеризується тривалим і повільним перебігом,
залученням

до

процесу

інших

придаткових

пазух

носа,

атиповою

рентгенологічною картиною і частим розвитком ускладнень – риногенного
менінгіту і флегмони орбіти. [400] У крові цих хворих, на відміну від
пацієнтів без ЦД, спостерігається збільшення відносного і абсолютного числа
паличкоядерних і сегментоядерних нейтрофілів, різке підвищення ШОЕ.
Захворювання перебігає на тлі виражених змін в імунному статусі, значного
зниження показників фагоцитозу і збільшення вмісту циркулюючих імунних
комплексів малого розміру. [201]
Для захворювань вуха у хворих на ЦД характерні частий свербіж у
слуховому проході, фурункули, дерматози і суха себорея, що поширюються
на шкіру вушної раковини. Встановлено факти підвищеної секреції сірчаних
залоз і частого утворення сірчаних пробок у хворих на ЦД. [79,294]
Зовнішній отит у хворих на ЦД-1 на його ранніх, прихованих стадіях носить
стертий, тривалий характер, супроводжується свербежем і незначним болем.
При ЦД зовнішній отит, зазвичай, гірше піддається консервативній терапії
традиційними методами. Його перебіг зумовлений тяжкістю основного
захворювання. [294]
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Отже, одним з важливих і маловивчених розділів фізіології і патології
дихальної системи є питання, пов’язані особливостями функціонального
стану ЛОР-органів в умовах змін гормонального фону організму, що
визначає

актуальність

досліджень

даної

проблеми.

Підвищену

сприйнятливість до інфекцій у пацієнтів з ЦД-1 пов’язують з порушеннями
захисних

функцій

імунної

системи,

посиленням

клітинної

адгезії

мікроорганізмів, наявністю мікро- і макроангіопатій, нейропатії. Додатковим
чинником є схильність до катаболічних процесів. Перебіг запальних
захворювань ЛОР-органів при ЦД є своєрідним і нетиповим, часто
призводить до розвитку грізних ускладнень. Особливу увагу необхідно
приділяти вивченню етіопатогенетичних механізмів розвитку захворювань
ЛОР-органів у дітей, хворих на ЦД-1, з розробкою нових лікувальних
алгоритмів, що потребує тісної співпраці отоларингологів і ендокринологів.
1.3. Інфекційний чинник у патогенезі цукрового діабету 1-го типу
Як відомо, у носіїв певних генетичних мутацій маніфестація діабету
провокується факторами, які спричиняють зниження чутливості до інсуліну.
[219,253,432] Проте лише у відносно невеликої частини генетично схильних
до діабету осіб відбувається прогресування доклінічної стадії захворювання,
що означає необхідну наявність додаткових чинників, що запускають процес
захворювання у генетично схильних суб’єктів. Вплив автоімунних процесів і
екзогенних чинників навколишнього середовища вже тривалий час вважають
тригерами і підсилювачами руйнування β-клітин ПЗ, абсолютного дефіциту
інсуліну і порушень утилізації глюкози. [374,457]
Одним з таких чинників вважають вірусну інфекцію. [287] Роль
інфекції в походженні ЦД зазвичай недооцінюється. Водночас досить часто
стрептококова, стафілококова інфекції гематогенним або лімфогенним
шляхом може потрапляти до ПЗ. У той же час, не всякий панкреатит веде до
розвитку ЦД. Вважають, що причиною є попередньо невідомий інфекційний
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або вірусний чинник, пошуки якого ведуться в наші дні. [437]
При тривалому спостереженні в стаціонарних і амбулаторних умовах
було помічено, що незадовго до виявлення ЦД дитина не одноразово була на
прийомі у лікаря (тривалі простудні захворювання, пневмонії, паротит,
краснуха і вакцинація), невролога (скарги на поганий сон, дратівливість,
плаксивість,

зниження

пам’яті,

апетиту,

погана

успішність),

у

отоларинголога (часті отити, тонзиліти). [144]
Основними
поліклональних

механізмами
лімфоцитів

дії

тригерних

(наприклад,

чинників

інфекційними

є

активація
агентами),

молекулярна мімікрія (ідентичність ділянок білкових послідовностей
інфекційного чи хімічного агенту й автоантигенів), підвищена імуногенність,
що індукує імунну відповідь. Ці механізми зрештою запускають розвиток
автоімунних процесів, а також призводять до продукції ряду автоантитіл.
Тригерами можуть бути як інфекційні, так і неінфекційні чинники. Серед
інфекційних

тригерів

частіше

називають

ентеровіруси,

ретровіруси,

вроджену краснуху, паразитів, бактерії, гриби. [35,192] На підставі
ретроспективного аналізу М.П. Костіновим та В.В. Смирновим показано, що
діти з ЦД-1 частіші, ніж здорові, хворіють на вірусні захворювання, що
свідчить про передуючу маніфестації ЦД-1 недостатність імунітету.
Серологічними дослідженнями виявлений селективний дефіцит антитіл до
вірусів краснухи, грипу, парагрипу, респіраторно-синцитіальних вірусів,
вірусів гепатиту. Дефіцит антитіл до вірусів збудників гострих респіраторних
захворювань і краснухи був характерний для дітей, що захворіли у віці до 7
років. [125]
Численні спостереження призвели до формування теорії вірусної
етіології діабету. [384] Епідеміологічні дослідження показали, що у дітей і
підлітків з уперше виявленим ЦД-1 визначаються високі титри антитіл до
вірус-специфічного імуноглобуліну М (IgM), що свідчить на користь
можливої ролі вірусів в якості тригеру захворювання. [419,421] Як
підкреслює H. Hyoty (2016), [360] віруси можуть залучатися до патогенезу
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ЦД-1 принаймні двома різними шляхами: індукуючи автоімунітет проти βклітин або справляючи прямий пошкоджуючий вплив на β-клітини.
У деяких дослідженнях продемонстровано, що одним з доведених
тригерів розвитку ЦД-1 є внутрішньоклітинні інфекції, що запускають
механізм автоімунної агресії в формуванні автоантитіл проти β-клітин ПЗ.
[289,299,454] Роль інфекційних чинників, що ініціюють руйнування β-клітин
ПЗ, залишається дискутабельною, проте встановлено, що процес після
перенесеного інфекційного захворювання клінічні симптоми ЦД зазвичай
виникають у період від кількох місяців до кількох років. [303,429,459] За
результатами оцінки інфікування дітей у дебюті ЦД-1 відзначено, що 88,6 %
дітей є вірусінфікованими. [332,382]
Патогенетична роль вірусної інфекції в розвитку ЦД-1 та його
ускладнень знайшла підтвердження в експериментальних і клінічних
дослідженнях. За даними G.E. Umpierrez та A.E. Kitabchi (2003) [442], у
третини пацієнтів причиною діабетичного кетоацидозу є саме інфекція,
особливо гнійна, що у свою чергу погіршує перебіг діабету. A. Elshebani та
співавт. (2007) [329] виявили, що штами ентеровірусу, отримані від хворих з
уперше виявленим ЦД-1, можуть потрапляти в острівцеві клітини ПЗ та
індукувати їх деструкцію in vitro. Водночас спостерігається інсуліт
(лімфоїдна інфільтрація острівців ПЗ) з подальшою деструкцією β-клітин.
Вважається, що вірус пошкоджує мембрану β-клітин, приводячи до їх
деструкції або змінюючи антигенні властивості мембрани, що запускає
автоімунні реакції в панкреатичних острівцях. [334]
З часу виникнення теорії вірусної етіології ЦД-1 розглядалася велика
кількість різних вірусів як потенційних агентів, що індукують розвиток
хвороби.

Що

стосується

вірус-опосредкованого

автоімунітету,

то

обговорюється участь ретровірусів, реовірусів, вірусу епідемічного паротиту,
краснухи, цитомегаловірусу і вірусу Епштейна-Бара. Відносно прямого
впливу на β-клітини обговорюються такі інфекційні агенти, як віруси
енцефаломіокардиту, коксакі В. [363,404,415]
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Метою дослідження A.I. Uloha та S.A. Lialikau (2003) [441] був аналіз
взаємозв’язку між

первинною

захворюваністю

на ЦД-1

і

деякими

інфекційними захворюваннями у дітей та створення прогностичних моделей
динаміки захворюваності на ЦД-1. Проаналізований взаємозв’язок між
первинною захворюваністю на вітряну віспу, скарлатину, кір, свинку,
вірусний гепатит, гострі кишкові інфекційні захворювання (ГКІ), гострі
інфекції ВДШ та ЦД-1 у дітей. Якщо збільшення захворюваності на гострі
інфекцій ВДШ оцінюється в 10 % в порівнянні з попереднім роком, то автори
з високою надійністю прогнозують збільшення первинної захворюваності на
ЦД-1 на 7,7 % в середньому за той же рік і на 8,3 % в наступному році. Для
ГКІ ці показники складають 3,5 % і 4,4 % відповідно. [441]
Проведені В.Т. Волковим та співавт. (2006) дослідження автопсійного
матеріалу тканини ПЗ 20 хворих, які страждали на ЦД, дозволили виявити
окрім глибоких морфологічних змін судин, строми ПЗ і острівцевого апарату
також у всіх пацієнтів численні колонії нанобактерій овоїдної форми
діаметром 0,3-0,9 µм. На трансмісійних електронних мікрофотографіях
автори визначали нанобактерії, що знаходилися в карбонат-апатитній
оболонці з наявністю поживних каналів, через які, за даними E.O. Kajander
(2006), бактерія не лише живиться, але й виходить перед розмноженням.
[37,364] Дослідження авторів не виключають причетність даного різновиду
хламідій до патогенезу ЦД, чим пояснюють прояви запальних змін,
осифікації, гіалінозу судин ПЗ. [37]
Дані щодо впливу ентеровірусів, ротавірусів, цитомегаловірусів
(ЦМВ),

вірусів

епідемічного

енфцефаломіокардіальні

віруси,

паротиту,
та

краснухи,

ретровірусів

у

парвовіруси,

патогенезі

ЦД-1,

залишаються суперечливими і дослідження даного феномену тривають.
[374,389,396,402,428] E. Altobelli та співавт. (2003) [291] підкреслюють, що зі
збільшенням кількості перенесених інфекцій вищим є ризик розвитку
діабету, тобто кількість перенесених інфекцій може розцінюватися, як
потенційний прискорюючий чинник клінічного прояву ЦД-1.
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У 2000 р. M.C. Honeyman та співавт. [357] повідомили про
взаємозв’язок ротавірусної інфекції з автоімунними антитілами до острівців
ПЗ у дітей, але пізніше дослідження M. Blomqvist та співавт. (2002) [307] на
фінській популяції дітей, віком до двох років (n=177) спростували це
ствердження. Отже, вважають, що роль ротавірусів в етіології ЦД-1 досі не
доведена.
На думку E.A. Gale (2008) [338], вроджена краснуха і подальший
розвиток ЦД-1 являє собою досить цікаву парадигму. Вважають, що вірус
краснухи спричиняє виникнення діабету шляхом порушення нормальних βклітин без залучення автоімунних реакцій у ПЗ. [313] Але у зв’язку із
застосуванням ефективної вакцини, починаючи з 1969 р., в розвинених
країнах випадки захворювань краснухою різко знизилися зі збереженням до
цього часу високого рівню захворюваності на ЦД-1, що не дозволяє
розглядати цей вірус як етіологічний чинник і залишає питання щодо
відношення вірусу краснухи до розвитку ЦД-1 у дітей відкритим. [338]
За даними A. Goto та співавт. (2008) [347], існує зв’язок вірусу
епідемічного паротиту і фульмінантною формою ЦД. Відмічено, що через 1-2
роки після перенесеного епідемічного паротиту збільшується число випадків
виявлення ЦД-1, а у деяких дітей вже на тлі цієї інфекції може бути
діагностовано порушення вуглеводного обміну, навіть до розвитку діабету і
кетоацидозу. [455] Аналогічно щодо краснухи, вакцинація проти вірусу
епідемічного паротиту не дозволяє стримувати негативну тенденцію
маніфестації ЦД. [412]
Серед всіх груп вірусів переважне значення у розвитку ЦД-1 мають
ентеровіруси. [377] Широка пантропність ентеровірусів лежить в основі
великого розмаїття клінічних форм інфекції і впливає практично на всі
органів і тканин людини: нервову, серцево-судинну системи, шлунковокишковий тракт, респіраторний тракт, а також нирки, очі, шкіру, слизову
оболонку

рота,

печінку,

ендокринні

органи.

Сприйнятливість

до

ентеровірусної інфекції надто значна у дітей дошкільного і шкільного віку
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(від 2 до 10 років) і у молодих осіб. Більшість випадків ентеровірусної
інфекції майже безсимптомні. Більша частина клінічно виражених проявів –
це захворювання подібні, до нежиті, при цьому ентеровіруси вважають
другим за частотою збудником гострих респіраторних вірусних інфекцій
(ГРВІ). [3,13,110] Доведена роль ентеровірусів у розвитку ЦД-1. Авторам
вдалося виявити вірусні білки і РНК ентеровірусу в тканині ПЗ у хворих з
нещодавно діагностованим діабетом. [377] Т.А. Поліловою та співавт. (2013)
[198] проведено пошук етіотропних вірусів у 16 дітей, що померли від ЦД-1.
При аналізі клінічної симптоматики встановлено, що у 87,5 % пацієнтів
захворювання починалося з характерних симптомів – спраги і схуднення,
проте у 68,8 % дітей мали місце симптоми інфекційного захворювання (ГРВІ,
біль у горлі, пневмонія, енцефаліт). У 75 % дітей було виявлено віруси,
зокрема у 50 % – ентеровіруси, у 8,3 % – віруси респіраторної групи
(аденовіруси, респіраторно-синціальний вірус, парагрип, грип), у 16,7 %
хворих – герпесвіруси. Отже, превалюючими збудниками були ентеровіруси.
[198]
Концепція генералізованої герпетичної інфекції заснована на двох
взаємодоповнюючих положеннях, згідно з якими вірус простого герпесу
(ВПГ) обов’язково вражає ЦНС і в процес можуть залучатися абсолютно всі
органи і системи. Ураження ПЗ клінічно проявляється гіперглікемією (у
більше 3-6 разів порівняно з нормою) і розцінюється як маніфестація ЦД.
Ураження ПЗ при генералізованій герпетичній інфекції спостерігаються у 6070 % випадків, проявляючись наявністю внутрішньоядерних герпетичних
включень

в клітинах

острівців,

ацинусів,

запальною

інфільтрацією,

зменшенням кількості клітин острівців Лангерганса. [105,106]
А.С. Сенаторова та співавт. (2008) [231] обстежили 54 дитини, віком
від 11 місяців до 16 років з уперше виявленим ЦД-1. 68 % дітей до
захворювання на ЦД-1 відносилися до групи дітей, що часто і тривало
хворіють, під час перебування в лікарні всі вони перенесли інтеркурентні
захворювання. Обтяжена спадковість по ЦД мала місце у 44 % дітей.
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Встановлено відсутність підвищення вмісту IgМ, але зареєстровано наявність
у 89 % обстежених високоавідних IgG до ВПГ 1 і 2 типів, ЦМВ і вірусу
Епштейна-Бара (ВЕБ). Обстежені були розподілені на 2 групи за наявністю (1
група) або відсутністю (2 група) чинника спадкової схильності до
захворювання. Рівень інфікованості в обох групах складав близько 90 %. При
цьому встановлено найбільшу інфікованість ВПГ 1 і 2 типів незалежно від
спадкового чинника і більш високу частоту ЦМВ інфекції в осіб 1 групи.
Ознаки мікст-інфікування виявлено у 53 % дітей із загальної вибірки, при
цьому в 1 групі найбільш значимою була мікст-асоціація ВПГ 1 і 2 типів і
ЦМВ. У дітей 2 групи практично рівнозначними було як моноінфікування,
так і різні мікст-форми. Встановлено достовірне переважання мікстінфікування у дітей раннього віку. Авторами зроблено висновок, що
прогностично несприятливим щодо реалізації захворювання у дітей раннього
віку є поєднання обтяженої спадковості по ЦД і мікст-асоціації ВПГ, що вони
і вважають найбільш ймовірною причиною раннього дебюту ЦД-1. [231]
Доказом вірусної етіології ЦД-1 є дані, отримані S.J. Richardson та
співавт. (2009), які досліджували автопсійні зразки ПЗ 72 пацієнтів з
нещодавно виявленим ЦД-1 і 161 пацієнта контрольної групи. Автори
виявили білок оболонки ентеровірусу в острівках ПЗ у 61 % пацієнтів з ЦД-1.
При цьому в контрольних зразках даний білок практично не зустрічався.
[414] Водночас, згідно з гіпотезою молекулярної мімікрії, тканина ПЗ взагалі
може не бути інфікована вірусом, але є вторинною мішенню перехресної
імунної реакції, що розвивається в іншій тканині. Виявлено різні механізми
деструкції β-клітин: цитотоксична деструкція за рахунок Т-лімфоцитів,
макрофагів, збільшення активності природних кілерів, токсичного впливу
цитокінів,

автоантитіл.

Незворотному

руйнуванню

β-клітин

передує

тривалий латентний період. [108]
Отже, вірусна інфекція розглядається сьогодні як один з патологічних
чинників, що беруть участь в патогенезі ЦД-1. Водночас інфекційним
чинникам розвитку ЦД у дітей в наш час приділяється недостатньо уваги.

71
Гіпотези щодо природи ЦД, як і атеросклерозу, подагри і цілого ряду інших
захворювань, що традиційно розцінюються МКХ-10 як неінфекційні, на
думку дослідників, найближчим часом мають бути переглянуті в рамках їх
інфекційної складової, при цьому лікувальна тактика і профілактика багатьох
захворювань радикально зміняться. Після перенесених вірусних інфекцій
потрібне проведення контрольного визначення титру антитіл не лише до
вірусів, але і діабет-асоційованих автоантитіл, а також дослідження
показників вуглеводного обміну.
1.4. Експериментальна модель цукрового діабету в тварин і вплив
гіперглікемії на їхні органи та системи
Різні уявлення про механізми розвитку і перебігу ЦД-1 ставлять перед
дослідниками завдання створення стійких моделей захворювання з високим
відсотком

відтворюваності.

Важливим

патофізіологічних механізмів виникнення

з

точки

зору

і прогресування

розуміння
хронічних

ускладнень у хворих на ЦД-1, розробки профілактичних і лікувальних
підходів є використання адекватних моделей у експериментальних тварин,
що максимально точно відтворюють особливості перебігу мікросудинних
ускладнень ЦД у людей. Водночас, не усі моделі ЦД відповідають цим
вимогам. [350,386]
Існує безліч моделей спонтанного розвитку у гризунів ЦД-1
(біобридінгові, LETL, WBN/Kob щури, NOD-миші тощо), отримані в
результаті спадкових генетичних мутацій або відібрані з аутбредних тварин
без діабету (наприклад, щура Goto-Kakizaki, миші Tsumara Suzuki тощо).
[127] ЦД може бути викликаний хірургічним шляхом (за допомогою
часткової або тотальної панкреатектомії), класичним прикладом якої є
експеримент

О. Мінковського

та

Й.

Меринга

на

собаках

[62],

фармакологічними препаратами (що викликають деструкцію β-клітин ПЗ), за
допомогою використання методів генної інженерії (технології “нокауту”) і
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трансгенної гіперекспресії специфічних генів, призначенням спеціальних
дієтичних

раціонів,

а

також

різними

варіантами

їх

поєднання.

[127,353,378,447] В огляді Л.А. Можейко (2013) узагальнено дані літератури
про

хірургічну,

стрептозотоцинову

і

дітизонову

моделі

діабету

в

експериментальних тварин. Також проаналізовано механізми виборчої дії
стрептозотоцину (СТЗ) і дітизону на β-клітини ПЗ. Зроблено висновок, що
стрептозотоцинова модель є найбільш надійним і легко відтворним методом
індукції ЦД в експериментальних тварин. [169]
Отже, незважаючи на досить великий вибір моделей ЦД, в багатьох
лабораторіях світу для моделювання ЦД і ускладнень захворювання
використовується введення діабетогенного цитотоксину стрептозотоцину.
[439]
СТЗ є токсичною сполукою з групи похідних нітрозосечовини,
зв’язаною в С2 положенні з D-глюкозою, що вибірково проникає в
панкреатичні

β-клітини

за

допомогою

переносника

GLUT-2.

[146]

Панкреатотоксичність СТЗ пов’язують з алкіліруючою активністю його
метильної групи, що призводить до фрагментації ДНК β-клітин, у відповідь
на яку активується фермент полі (АДФ-рібоза) полімераза (PARP), що бере
участь в репарації пошкодженої ДНК. Дефіцит запасів кофактора NAD+, що
розвивається при цьому, а потім і енергетичних субстратів у виді АТФ,
неминуче призводить до некрозу β-клітин. [453] J. Turk та співавт. (1993)
[440] доведено, що цей процес посилюється активацією вільнорадикального
окислення, пов’язаного з генерацією пероксинітриту з оксиду азоту, що
надмірно утворюється, донатором якого є нітрозогрупа СТЗ. За даними
В.Б. Писарева

та

співавт.

(2009)

[195],

цитотоксичний

ефект

СТЗ

обумовлений активацією каспазного каскаду і апоптозіндукуючого ліганду,
пов’язаного з ФНП, а не тільки з ушкодженням ДНК в результаті руйнування
системи антиоксидантного захисту.
Діабетогенний ефект СТЗ спостерігається у багатьох видів тварин
(миші, собаки, мавпи, морські свинки тощо). Найбільш резистентними до дії
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СТЗ виявилися кролики і свині, а максимальна сенсибілізація виявлена у
щурів, при цьому оптимальна діабетогенна доза СТЗ для щура зменшується
при збільшення маси тварини. [318] A.J. King (2012) [371] також відмічено,
що тварини чоловічої статі при однаковій дозі розвивають більше виражену
гіперглікемію.
А.Н. Пужаліним та співавт. (2006) [217] оцінено використання моделі
стрептозотоцинового ЦД на 40 самцях щурів лінії Wistar, масою 390-410 г.
Тварини були розділені на 4 групи. У 1-3 експериментальних групах щурам
вводили СТЗ одноразово інтраперитонеально в дозах 40, 50 і 60 мг/кг,
відповідно. У контрольній групі тваринам вводили біоеквівалентний об’єм
розчинника. Модель ЦД оцінювали по функціональним (зміна ваги,
споживання корму і води), біохімічним (кров і сеча) і морфологічним
показникам (патоморфологічні зміни в органах). Через 48 годин після
початку експерименту відмітили зниження ваги тварин, що отримували СТЗ
в дозах 40 і 50 мг/кг, через 72 години ‒ 60 мг/кг. У групі інтактних тварин
зниження ваги не спостерігали. У експериментальних групах зниження ваги
відбувалося на тлі вираженого збільшення споживання корма, тоді як в групі
контролю при постійній вазі споживання корму збільшувалося поступово. На
тлі цих змін через 24-48 годин після введення СТЗ збільшувалося вживання
води. [217] Біохімічний аналіз сечі показав, що введення СТЗ викликає
глюкозурію (через 24 години більше 500 мг/дл), кетонурію (через 48 год ‒ 1540 мг/дл), а також підвищення концентрації білку (30-100 мг/дл) і
уробіліногену. Поява в сечі як цілих, так і лізованих клітин крові свідчить
про гострі патологічні процеси у нирках. Біохімічний аналіз крові показав
значне збільшення рівня глюкози в крові через 24 години після введення
СТЗ. Клінічний огляд тварин через 5 днів після введення СТЗ показав
зниження рухової активності, прояви пасивності і млявості. До 12 дня
дослідження виявили кілька тварин з порушенням зору, сформоване
внаслідок дисфункції мікроциркуляторного русла сітківки. Відхилень по масі
органів, узятих при некропсії, у групах не спостерігалося, проте відзначалися
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значні патоморфологічні зміни при проведенні гістологічного дослідження.
Отримані

результати

підтверджують

виражені

зміни

фізіологічних,

біохімічних і патоморфологічних показників при введенні СТЗ, а тяжкість
модельованого захворювання залежить від дози СТЗ, що вводиться. [217]
Останніми роками деякі авторів вказують на наявність взаємозв’язку
між патологією респіраторних шляхів і розвитком ЦД, але остаточно
нез’ясованими залишаються питання щодо ступеня та наслідків порушень в
роботі мукоциліарного апарату (МЦА) дихальних шляхів при гіперглікемії.
[119,456] О.А. Пивоварова та Б.Н. Маньковский (2013) при морфологічній
оцінці епітелію слизової оболонки бронхіального дерева модель ЕЦД
відтворювали на 47 білих щурах (самці) лінії Wistar у віці 5-6 місяців з
початковою

масою

тіла

(234,00±2,64)

г

шляхом

одноразового

інтраперитонеального введення СТЗ в дозі 60 мг/кг в 0,1 моль цитратного
буфера (рН 4,5). Введення СТЗ здійснювали після попередньої 24-годинній
депривації їжі при збереженому доступі до води. З метою формування
повного і стабільного діабету тварин утримували упродовж 11 діб на
стандартній дієті. Контрольну групу для склали 43 інтактних білих щурів
того ж віку і ваги. [193] Внаслідок порушення функціональної активності
МЦА у щурів з ЕЦД визначався активний запальний процес в епітеліальному
пласті трахеобронхіального дерева у 36 (76,6 %), в контрольній групі – у 13
(30,2 %) тварин. Запальний процес характеризувався розвитком локального у
14 (38,9 %) щурів з ЕЦД і у 9 (69,2 %) щурів контрольної групи, і дифузного
ураження – у 22 (61,1 %) і 4 (30,8 %) щурів відповідно. Локальні форми
запального процесу у повітряносних шляхах характеризувалися наявністю
слизового катару в 11 (78,6 %) щурів з ЕЦД і у 7 (77,8 %) – контрольної
групи, ознаки гнійного катару виявлено у 3 (21,4 %) і 2 (22,2 %) тварин
відповідно. [193,194] При дифузній трансформації бронхів переважання
слизового катару спостерігали у 5 (22,7 %) щурів з ЕЦД і 3 (75 %) –
контрольної групи; гнійного катару – у 17 (77,3 %) і 1 (25 %) відповідно.
Дифузні трансформації характеризувались атрофією слизової оболонки – у
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12 (54,5 %) щурів основної групи і 1 (25 %) – контрольної. Також дифузні
трансформації характеризувалися метаплазією покривного циліндричного
епітелію – у 3 (13,6 %) щурів групи з ЕЦД і відсутністю цих змін в
контрольній групі. Розростання грануляційної тканини було встановлено у 3
(13,6 %) щурів групи з ЕЦД, розростання грануляційної тканини, різко
вираженої клітинної запальної інфільтрації в контрольній групі не виявлено.
У групі щурів з ЕЦД було виявлено наявність деструктивно-виразкового
дефекту у 6 (27,3 %), стоншування епітеліального вистилання у 10 (45,5 %),
метаплазію циліндричного епітелію у 9 (40,9 %) тварин, в контрольній групі
цих змін не виявлено. За висновками автора, в групі щурів з ЕЦД
розвивається ендокринна дистрофія клітинних структур МЦА, результатом
чого є розвиток запального процесу в повітряносних шляхах з переважанням
дифузного ураження бронхіального дерева. Дифузні запальні трансформації
розвивалися з переважанням гнійного ураження епітеліального висилання,
навіть з утворенням деструктивно-виразкових дефектів бронхіальної стінки.
Виявлена патологія характеризувалася наявністю атрофії слизової оболонки,
десквамації покривного епітелію, метаплазії циліндричного епітелію.
[193,194]
Проблемі впливу гіперглікемії на різні тканини і органи присвячений
ряд наукових досліджень. Так встановлено, що при ЦД змінюється не лише
метаболізм в тканинах і органах, але й їх структура. [98,140,237]
В наш час невпинно збільшується кількість хворих на ЦД-1 з
судинними порушеннями, зокрема органів ротової порожнини. Серед цих
захворювань переважають гострі порушення кровообігу у судинах, що
беруть участь у васкуляризації органів ротової порожнини та ланок їх
гемомікроциркуляторного русла, що супроводжується гострим порушенням
трофіки цієї ділянки. [296,408] Так, у слизовій частині губи та кута рота
спостерігається порушення структурної організації клітин епітеліальної
пластинки, що носять, на думку автора, пристосувально-компенсаторний
характер. [66] У досліді використовували 72 щурів-самців лінії Вістар масою
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100-130 г, які було поділено на 3 групи: 1) 8 щурів з ЦД, що розвивається (2
тиждень після введення стрептозотоцину); 2) 8 щурів з ЦД, що розвинувся (4
тижнів після введення стрептозотоцину); 3) 8 щурів з ЦД, що розвинувся (6
тижнів після введення стрептозотоцину). Встановлено, що вже на ранніх
стадіях розвитку ЦД просвіти гемокапілярів є нерівномірними, люмінальна
поверхня ендотеліальних клітин гемокапілярів утворює вип’ячування та
мікроворсинки,

що

є

свідченням

початкових

проявів

недостатньої

оксигенації. У судинах більшого калібру просвіти заповнені клітинами, що
перебувають на етапах дегрануляції, базальна мембрана в таких судинах
часто потовщена. Встановлені субмікроскопічні зміни кровоносних судин
при ЕЦД свідчать про значні порушення гістогематичного бар’єру і
транскапілярного обміну. [66]
М.А. Білик-Томашек та співавт. (2014) [21] вивчали та довели
особливості

будови

ланок

гемомікроциркуляторного

русла

слизової

оболонки піднебіння та встановили патоморфологічні зміни судин у щурівсамців масою 100-300 г лінії Вістар (n=134) у різні терміни перебігу
стрептозотоцин-індукованого ЦД.
Встановлено також, що одним із ранніх симптомів ЦД є сухість
слизової оболонки порожнини рота, пов’язана із зменшенням виділення
слизу і слини та зневодненням. [187,381] Симптомами, які зустрічаються при
захворюваннях

слинних

залоз,

є

їх

атрофія

та

гіпертрофія.

[7]

І.М. Яворською-Скрабут (2013) [280] вивчено морфологічні зміни паренхіми
та судин привушних та підщелепних слинних залоз білих щурів при
стрептозотоциновому ЦД.
Отже, процес експериментального вивчення на моделях динаміки
морфологічних змін тканин методами, що мають обмежене застосування у
прижиттєвому дослідженні хворих, є на сьогодні надзвичайно актуальним,
оскільки дає можливість отримати нові дані про патогенез та динаміку змін у
тканинах та органах на різних термінах перебігу експериментально
змодельованого патологічного процесу. Такі дані можуть мати практичне
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застосування для розробки діагностичних, лікувальних та профілактичних
заходів щодо даної патології.
1.5. Сучасні підходи до діагностики та лікування хронічних хвороб
глотки в дітей
Перебіг ЦД у дітей, особливо молодшого віку, завжди вважався
найважчим, що пов’язано з багатьма як ендогенними (незрілість та
лабільність майже всіх систем організму, зокрема імунної), так і екзогенними
чинниками (страх перед ін’єкцією, відмова від їжі, труднощі в дотриманні
потрібного режиму харчування тощо). Усе це призводить до погіршення
контролю захворювання і ранньої появи ускладнень ЦД. [242] На основі
аналізу даних літератури можна стверджувати, що діти з ЦД частіше, ніж
здорові,

хворіють

на

інфекційні

захворювання

(вітряна

віспа,

кір,

епідемічний паротит, вірусні гепатити тощо), у них частіше фіксуються
хронічні рецидивні запальні процеси (пієлонефрит, цистит, панкреатит,
бронхіт, тонзиліт, гайморит тощо). [340,405,412]
Оскільки факт значної поширеності захворювань глотки серед дитячого
населення є загальновизнаним, спостерігається неослабний інтерес до питань
діагностики та лікування захворювань, обумовлених цією патологією. [23,77]
Клінічна картина ХТ досить невизначена та описується авторами порізному: дискомфорт в горлі, поколювання при ковтанні та розмові, сухість,
дряпання, легка хворобливість, іноді ‒ неприємний запах з рота, який
пояснюють наявністю гнійно-казеозних пробок у лакунах піднебінних
мигдаликів. [206] Як підкреслює K. Stelter (2014) [434], скарги, з якими
звертаються пацієнти дитячого віку, хворі на ХТ, характеризуються
поліморфізмом. Частіше діти пред’являють скарги, зумовлені патологією
інших органів і систем, що пов’язані з ХТ. Фарингіт, як і тонзиліт, є
запальним захворюванням глотки і піднебінних мигдаликів, і в англомовній
літературі у зв’язку з єдиними підходами до лікування обидва захворювання
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частіше об’єднують і називають “тонзилофарингітом”, оскільки запалення
мигдаликів майже не відбувається без запалення задньої стінки глотки, і
навпаки. [420]
На думку M. Muller та S. Betlejewski (2003), стан носової частини
глотки у хворих на діабет досліджений недостатньо. Основними скаргами
пацієнтів є відчуття сухості, погіршення нюху і різна ступінь закладеності
носа. При отоларингологічному дослідженні може бути виявлені хронічний
атрофічний риніт, перфорації і виразки носової перегородки, вогнища
некрозу, ознаки стафілококової та грибкової інфекцій. Тому одночасно з
системним впливом при ЦД повинна проводитися і локальна терапія,
направлена, в першу чергу, на зволоження носових ходів. [394]
При наявності хронічного аденоїдиту з гіпертрофією глоткового
мигдалика діти випробовують постійну нестачу кисню, що призводить до
гіпоксії головного мозку, метаболічні розлади розвиваються і в інших
органах і системах організму. [200] Назофарингеальна обструкція призводить
до переходу на ротове дихання, що викликає недостатнє зволоження і
очищення повітря, постійне охолодження порожнини рота, глотки, нижніх
дихальних шляхів. Аденоїдні вегетації роблять спрямування повітряного
струменя більш турбулентним, що приводить до вібрації м’якого піднебіння,
яка проявляється хропінням і навіть синдромом обструктивного апное сну.
[120,251]

Аденоїдит

провокує

розвиток

запального

процесу

в

навколоносових пазухах і посилює його через формування місцевого
імунодефіциту. Персистенція вірусно-бактеріального запалення глоткового
мигдалика призводить до обсіменіння не тільки верхніх і нижніх відділів
дихальних шляхів, але і трубного мигдалика зі слуховою трубою,
провокуючи розвиток рецидивуючого і хронічного запалення середнього
вуха. [380,388] При хронічному запаленні глотковий мигдалик стає
вогнищем постійної патологічної аферентної імпульсації, що призводить до
відхилень в діяльності центральної і периферичної нервових систем. В
результаті може виникати порушення тонусу вегетативної нервової системи,
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нічне нетримання сечі, епілептичні напади, при електроенцефалографії
фіксуються порушення біоелектричної активності головного мозку різного
ступеня. [120]
Однією з найбільш достовірних ознак ХТ вважають ангіни, що
повторюються частіше 2-3 разів на рік, іноді 1 раз в кілька років, проте у 34 % хворих ангін не буває. [188] Відомо, що з точки зору патогенезу
виділяють дві форми хронічного компенсованого неспецифічного тонзиліту:
ангінну і безангінну. Ангінна форма ХТ виникає внаслідок первинних
запальних процесів в піднебінних мигдаликах (гострих ангін). Безангінна
форма ХТ розвивається при частих ГРВІ, стоматитах, пародонтозі та дії
несприятливих

екзогенних

(погіршення

екології,

соціально-економічні

чинники і недотримання основних санітарно-гігієнічних, епідеміологічних
норм тощо) і ендогенних чинників. До ендогенних чинників ризику
відносяться імунодефіцитні стани, в розвитку яких важливу роль грають
супутні захворювання, зокрема ендокринні. [5]
Встановлення ХТ базується на виявленні змін, що характеризують
хронічний неспецифічний запальний процес в піднебінних мигдаликах і
тканинах, що їх оточують. Для встановлення діагнозу необхідно наявність як
мінімум двох із наведених 5 місцевих ознак: гіперемія і валикоподібне
потовщення країв піднебінних дужок, рубцеві спайки між мигдаликами і
дужками, розпушені або рубцево-змінені і ущільнені мигдалики, казеозногнійні пробки або рідкий гній в лакунах мигдаликів, реґіонарний защеплений
лімфаденіт. [188]
Для діагностики застосовується стандартний огляд ЛОР-органів.
Ендоскопічний метод обстеження порожнини носа і носової частини глотки є
сьогодні “золотим стандартом” в діагностиці ЛОР-патології. [241,273]
Протягом десятків років пальцьове дослідження носової частини глотки було
для отоларингологів інформативним і простим методом діагностики у дітей.
Діагноз “хронічний тонзиліт” вимагає обов’язкового уточнення форми
захворювання. Компенсована форма ХТ означає, що у хворого можуть бути,
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а можуть і не бути неспецифічні скарги, проте такому пацієнту необхідне
проведення курсів протирецидивного лікування кожні півроку ‒ перед
весняним і осіннім похолоданням. [6,91,281] При декомпенсованій формі
ХТ ‒ рецидиви ангін ‒ припускає у хворого, окрім місцевих ознак ХТ, хоча б
один епізод ангіни протягом останніх 2-3 років, що потребує такому пацієнту
проведення курсів протирецидивного лікування 4 рази на рік впродовж 2-3
років. [6,91,281]
Для диференційної діагностики компенсованої і декомпенсованої форм
ХТ в останні роки застосовується метод дослідження функціональної
активності та функціонального резерву ПМ. На сьогодні ‒ це єдиний
об’єктивний метод, що дозволяє оцінити імунологічну функцію ПМ.
[207,267]
Як встановлено В.В. Гофманом (2014), [69] істотне значення у розвитку
безангінної форми ХТ має мікробний чинник. Водночас має місце й
мікроекологічний дисбаланс слизових оболонок ПМ. Запальні зміни, що
відбуваються у ПМ, призводять до порушення їх функції, маніфестування
прихованих запальних та імунологічних порушень в організмі, що, у свою
чергу, призводить до декомпенсації ХТ і виникнення метатонзилярних
ускладнень.

[69]

Запропонований

автором

алгоритм

діагностики

із

застосуванням спеціальних методик дослідження (бактеріологічних з
обов’язковим дослідженням симбіфонтної мікрофлори; вірусологічних;
імунологічних з вивченням вмісту IgA, sIgA і лізоциму в ротовій рідині;
дослідження показників запалення та інтоксикації; мікроекологічного
дисбалансу з вивченням в плазмі крові рівня малонового діальдегіду,
середнємолекулярних пептидів і ліпополісахаридів (ендотоксину) дозволяє
встановити безангінну форму ХТ. За висновками автора, функціональна
активність і функціональний резерв ПМ, а також відсоток середнього
збільшення міграції лімфоцитів у просвіт крипт у хворих з безангінною
формою ХТ значно знижені порівняно з практично здоровими особами
контрольної групи. Всі досліджені показники об’єктивно відображають як
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місцеві, так і загальні зміни в організмі і можуть бути рекомендовані для
діагностики різних форм ХТ. [69]
Як підкреслює В.І. Попович (2014), дотепер серед фахівців відсутня
єдина думки стосовно вибору методу лікування ХТ, особливо в нетипових
клінічних ситуаціях, а також при поєднаній патології. Не припиняються
дискусії прибічників хірургічної тактики і

методів консервативного

лікування хворих на ХТ. Сучасний погляд на стратегію лікування таких форм
ХТ полягає в зваженому відношенні до хірургічного лікування цієї патології.
[205]
Як відомо, видалення піднебінних мигдаликів є одним з найбільш
давніх і найбільш поширених хірургічних втручань. Водночас проведення
тонзилектомії дитині все ще залишається тяжким і неоднозначним рішенням,
а з огляду на можливі ускладнення – не завжди безпечним. [397,438] У наш
час перевагу надають частковому видаленню гіпертрофованих піднебінних
мигдаликів як більш безпечному виду хірургічних втручань. [451] Водночас
активна наукова полеміка з приводу ефективності і доцільності тонзилотомії
в порівнянні з тонзилектомією не дозволяє вважати це питання остаточно
вирішеним. [422] С.А. Левицькою та співавт. (2016) не виявлено переваг
аденотонзилектомії перед аденотонзилотомією при лікуванні дітей, хворих
на

декомпенсований

ХТ

і

гіпертрофію

мигдаликів

глотки.

Після

аденотонзилотомії та аденотонзилектомії не виявлено різниці між частотою
гострих бактеріальних фарингітів, частотою ідентифікації β-гемолітичного
стрептокока в ротоглотці, змін клапанного апарату серця, показників
ревмопроб. Водночас часткове видалення піднебінних мигдаликів суттєво
легше переноситься дитиною. Виконання лише аденотомії не дозволяє
досягти потрібного лікувального ефекту при веденні дітей, хворих на
декомпенсований ХТ і гіпертрофію лімфоїдного кільця глотки. [141]
У наш час розробляються нові алгоритми відбору пацієнтів для
радикального лікування. [348,444] Зокрема, фахівцями ДУ “Інститут
отоларингології

ім.

проф.

О.С.

Коломійченка

НАМН

України”
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запропонований метод, що передбачає визначення низки параметрів
місцевого та системного імунітету для оцінки функціонального стану
мигдаликів. Цей метод спрямований на виявлення вторинного імунодефіциту
і призначення з метою відновлення функціонального стану мигдаликів
імунотропної терапії пацієнтам, які страждають на ХТ. Після проведеного
лікування повторно оцінюється імунологічна функція мигдаликів, залежно
від її результату визначаються показання до хірургічного втручання. У
зв’язку із цим відповідно до розроблених стандартів лікування ХТ у
комплексну терапію включені імунокоригуючі препарати. [205]
Сьогодні при лікуванні хронічних захворювань лімфоепітеліальних
структур глотки у дітей, хворих на ЦД-1, перевага надається консервативним
методам, оскільки тонзилектомія і аденотомія є стресовими чинниками і
можуть різко погіршити стан хворого на діабет. Не виключається також
переміщення бактеріальної інфекції носової частини глотки на задню стінку
глотки. [152] Водночас C.R. Cardwell та співавт. (2007) [316] стверджують,
що

консервативне

малоефективним

і

лікування
через

рік

тонзиліту
потрібне

при

поєднанні

проведення

з

ЦД

є

тонзилектомії.

Катамнестичні дані, отримані авторами, свідчать, що у хворих на ЦД
проведена операція сприяє стійкій компенсації, а в низці випадків дозволяє
знизити дозу інсуліну.
Виразний анамнестичний зв’язок з ангінами і ГРВІ свідчить, що
розвиток ХТ обумовлений інфекційними чинниками, тому консервативне
лікування даного захворювання включає методи неспецифічної імунотерапії,
місцеву та гіпосенсибілізуючу терапію. [19]
Ключовою ланкою лікування гнійно-запальної патології ЛОР-органів в
стадії загострення є етіотропна антибактеріальна терапія з урахуванням
чутливості до антибіотиків, але за наявності екстрених клінічних показань
може призначатися емпірично. Водночас доведено, що навіть ефективна
антибактеріальна терапія при здатності забезпечувати клінічну ремісію не
попереджає прогресування захворювання. У дітей тактика лікування має
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бути спрямована на збереження ПМ при повній санації носоглотки,
порожнини носа і навколоносових пазух, порожнини рота і шлунковокишкового тракту.
Мікробний пейзаж у вогнищах запалення у пацієнтів з ЦД
відрізняється від хворих, що не страждають на діабет. Призначення
антибактеріальної терапії при запаленні ПМ має бути чітко обґрунтованим у
зв’язку з можливим розвитком резистентності мікрофлори, а також
порушенням природного балансу мікробіоти порожнини рота. [20,78,220]
Крім того, діабетична нефропатія, що призводить до порушення
видільної

функції

нирок,

вимагає

корекції

дозування

деяких

антибактеріальних препаратів. Низка антибіотиків впливає на рівень глікемії.
Тому своєчасна корекція метаболічних порушень, глікемічний контроль і
правильно підібрана цукрознижувальна терапія є ключовою ланкою в
успішному лікуванні таких пацієнтів. [238] Санація глоткового осередку
інфекції покращує вуглеводний обмін, що підтверджує патогенетичний
взаємозв’язок цих захворювань, а лікування ХТ у хворих на тлі ЦД-1 вимагає
додаткових заходів, спрямованих на нормалізацію показників вуглеводного,
жирового і водно-сольового обміну, а також на корекцію імунологічних
порушень. [70,211]
Е.Л. Савлевич (2015) [226] вважає, що підхід до реабілітації пацієнтів з
ХТ передбачає використання разом з антибактеріальними препаратами (які
часто мають імуносупресивну дію) імуномодулюючих засобів, які мають
здатність поновлювати епітелій слизової оболонки і його функціональні
властивості, сприяти дезалергізації і підвищенню ефективності лікування,
зростанню рівня мукозального імунітету і антиінфекційній резистентності
загалом.
Клініко-імунологічна оцінка результатів комплексного лікування
пацієнтів з використанням бактеріальних лізатів (препарат “Респіброн”)
показала його ефективність у всіх хворих на ХТ у стадії загострення, зокрема
при поєднанні ХТ та ЦД-1, що обумовлено продукцією специфічного IgA та
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його фіксацією на слизових оболонках, а також активацією клітинної ланки
імунітету. [33,218]
А.А. Тарасова та співавт. (2006) [246] спостерігали 11 дітей з ЦД-1
віком 9-16 років, що страждали на рецидивуючі інфекції ВДШ і мали ознаки
гіпертрофії мигдаликів або ХТ. Для консервативної санації ротоглотки в
умовах стаціонару (протягом 2 тижнів по 1 дозі 2 рази на добу) було
використано ІРС 19, що містить лізати 19 бактерій – основних збудників
інфекції ЛОР-органів, зокрема 6 серотипів пневмококів. При госпіталізації
відмічалися підвищені рівні IgG (у порівнянні з віковою нормою) –
(0,057±0,006) г/л, значне зниження IgА – (0,05±0,03) г/л, зниження
лізоцимної активності слини – (41,1±4,75) %, що свідчило про порушену
збалансованість факторів місцевого імунітету (коефіцієнт збалансованості
дорівнював 4,23) і наявність запального процесу в ротоглотці. Був виявлений
імуномодулюючий ефект препарату через 1 місяць після лікування, що
полягав у підвищенні вмісту саліварного IgА до (0,115±0,03) г/л, лізоцимної
активності слини до (46,2±2,85) %. Через 3 місяці відмічена нормалізація
показників IgG до (0,04±0,004) г/л підвищенні рівню секреторного IgА до
(0,83±0,13) г/л, зниження коефіцієнту збалансованості до пограничних
значень (2,06±0,49). Протягом 3 місяців у жодної дитини не зафіксовано
епізодів респіраторних захворювань. [246]
У педіатричній практиці перевага надається препаратам рослинного
походження, що мають більш м’який вплив на імунітет. [61,230,279,301,387]
Дослідження Г.І. Дринова (2013) [84] показало ефективність препарату
“Тонзилгон Н” у комплексному лікуванні та профілактиці загострень ХТ у
162 дітей з ХТ віком від 3 до 15 років. Були встановлені позитивні зміни в
імунному статусі: приріст рівня IgG у сироватці крові, підвищення
абсолютних і відносних значень Т-лімфоцитів, зокрема Т-супресорів, та
збільшення

абсолютного

вмісту

Т-хелперів,

що

вказувало

на

імуномодулюючий ефект лікування. Найбільш важливим результатом
дослідження було те, що у 81 % пацієнтів із ХТ рішення про проведення
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планової тонзилектомії було скасовано. [84]
Метою дослідження Ю.В. Марушко та співавт. (2015) [153] стала
оптимізація комплексного лікування загострення ХТ стрептококової етіології
у 31 дитини

шляхом включення до терапії фітопрепарату. Призначення

імуномодулюючої терапії впродовж 6 тижнів призводило до зменшення
частоти рецидивів захворювання (на 60 %) та стійкої санації від збудника.
Водночас протягом 6 місяців катамнестичного спостереження частота
загострень становила 2 рази в 3 (9,7 %) пацієнтів, 1 раз – у 14 (45,15 %) дітей,
відсутність загострень спостерігалася у 14 (45,15 %) хворих. Через 6 місяців
наявність гіпертрофії піднебінних мигдаликів (збільшення 3+ або 4+) було
виявлено тільки в 7 (22,6 %) пацієнтів. [153]
І.І. Климовою та Д.В. Баженовим (2014) [118] оцінено ефективність
застосування Тонзилгону Н у комплексному лікуванні дітей з патологією
глоткового мигдалика. Обстежено 62 дитини (32 в основній групі і 30 – в
контрольній) у віці від 3 до 11 років з хронічним аденоїдитом. Встановлено,
що носове дихання вдень в основній групі дітей на 5 добу лікування
покращилося на 15 % порівняно з контрольною групою; на 7 добу – на 30 %,
а на 9 добу – на 73 %. Автори вважають, що включення препарату Тонзилгон
Н в схему лікування дітей з хронічним аденоїдитом підвищує ефективність
терапії і прискорює процес одужання.
У дослідженні В.Н. Буряка та співавт. (2011) [29] вивчено показники
антибактеріального і місцевого імуномодулюючого впливу препарату Лізак при
ХТ у дітей. Обстежено 54 дитини у віці 6-14 років, які були поділені на групи: в
першу групу (n=28) увійшли діти, комплексне лікування яких включало Лізак, в
другу групу (n=26) – діти, які отримали загальноприйняту терапію (група
порівняння). [29] Комбінований антисептичний препарат Лізак призначений для
місцевого застосування, до його складу входить лізоциму гідрохлорид, що надає
місцеву протизапальну, протимікробну, противірусну, антимікотичну дію,
збільшує неспецифічний захист організму, а також деквалінія хлорид, що
забезпечує проникнення діючих речовин у шари слизової оболонки, що
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розташовані більш глибоко. В жодної дитини першої групи після лікування не
виявляли зі слизової ПМ і задньої стінки глотки S. pyogenes і S. aureus. Водночас
у групі порівняння в 69,2 % випадків носійство патогенної мікрофлори
зберігалося. Після використання Лізака рівень IgA відновився в 67,9 % (vs.
30,8 % у групі порівняння), sIgA – в 100 % спостережень (vs. 61,5 % у групі
порівняння). Вміст лізоциму в слині дітей основної групи нормалізувався у
74,1 % випадків (vs. 26,9 % у групі порівняння), IgМ – в 86,7 % (vs. 23,1 % у групі
порівняння), IgG – в 82,1 % (vs. 26,9 % у групі порівняння). За висновками
авторів, результати обстеження демонструють ефективність препарату при
санації від патогенної мікрофлори, а також свідчать про відновлення
фізіологічної функціональної активності лімфоїдної тканини носоглоткового
лімфатичного кільця дітей з ХТ. [29]
Результати дослідження О.Ф. Мельникова та співавт. (2015) [156]
демонструють, що препарат Лізак суттєво (у 2,5 рази) підвищує деструктивну
активність природних цитотоксичних клітин мигдаликів, їхню фагоцитарну
активність, що може свідчити на користь імуностимулюючої дії препарату на
клітинні

чинники

противірусного

імунітету.

Препарат

блокував

цитопатогенний вплив аденовірусів на клітини Hep-2, що свідчить про пряму
антивірусну дію на аденовіруси. Отже, проведені в умовах in vitro
дослідження

по

антивірусного

визначенню

імунітету

впливу

препарату

демонструють

вплив

Лізак

на

препарату

чинники
як

на

опосередковані, так і прямі механізми противірусного захисту. [156]
Місцеве протизапальне лікування ПМ включає також полоскання
ротоглотки 2 % лужним або сольовим розчином, використання антисептиків і
знеболюючих препаратів у вигляді готових лікарських форм. Серед
антисептичних засобів виділяють насамперед ті, що проявляють свою
активність у відношенні багатьох резистентних штамів мікроорганізмів,
спор, кандид, аденовірусів, вірусу герпесу. [156,365,413]
Препарати

елімінаційно-іригаційної

терапії

(ізотонічні

сольові

розчини) у 79,7 % випадків ефективні в якості монотерапії у пацієнтів з
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аденоїдитом. Гіпертонічні розчини струйного розпилення ефективніше
впливають на запальні зміни слизової оболонки та сприяють видаленню
будь-яких патогенів (вірусних, бактеріальних, грибкових) зі слизової
оболонки порожнини носа і носоглотки, не порушуючи її мікробіоценоз.
[14,16,23,123,248]
У наш час все більшого значення набувають немедикаментозні методи
корекції порушень фізіологічних функцій організму, особливо у дітей. Так,
Є.А. Азовою та співавт. (2006) [2] досліджено можливості використання
інформаційно-хвильової акупунктурної КВЧ-терапії у хворих на ЦД-1 дітей
віком від 1 до 15 років.
Останнім

часом

фізіотерапевтичними

разом

методами

з

численними

лікування

медикаментозними

патологічного

процесу

і
в

отоларингологічній практиці все більшу популярність отримують поєднані
методи лікування, такі як низькоінтенсивна магнітолазерна терапія. Магнітне
випромінювання сприяє глибшому проникненню лазерного випромінювання.
[103,129]
Доведено, що низькоінтенсивне лазерне випромінювання покращує
мікроциркуляцію та сприйняте тим або іншим фотоакцептором в лейкоцитах
(наприклад, ендогенні порфіринові сполуки), призводить до формування
“праймінгу” лейкоцитів і збільшенню продукції прооксидантів, зокрема,
оксиду азоту, який зумовлює вазодилатацію мікросудин. [222,223]. У
клінічній практиці спостерігають прискорену фізіологічну регенерацію
тканин, ріст колатеральної капілярної мережі, що призводить до посиленого
кровозабезпечення органів, нормалізації показників імунного статусу. [27]
Дані про імуномодулюючу дію магнітотерапії носять неоднозначний
характер, проте більшість дослідників вважають, що магнітотерапія
позитивно впливає як на клітинну, так і на гуморальну ланку імунітету.
[129,257,258] Так, на прикладі 126 дітей, що часто хворіють, Н.В. Болотовою
та співавт. (2007) [24] показана ефективність використання динамічної
магнітотерапії (у транскраніальному і наднирниковому варіантах) для
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лікування захворювань ЛОР-органів і профілактики їх загострень. Показано,
що механізм дії магнітотерапії обумовлений формуванням адекватних
адаптаційно-пристосувальних реакцій, що підвищують опірність організму.
Дослідження характеру місцевої дії низькоінтенсивної магнітолазерної
терапії дозволило встановити, що одночасно зі змінами локальних обмінних
процесів відбувається стимуляція неспецифічних захисних сил організму з
розвитком адаптаційних реакцій. При цьому активуються гіпоталамогіпофізарно-наднирникова і гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдна системи, що
беруть участь у формуванні адаптаційних реакцій організму. [32,148]
Н.В. Ніколаєва та співавт. (2009) [181] досліджували адаптаційні реакції
організму у 62 пацієнтів віком від 3 до 17 років, хворих на ЦД-1 за станом
мікроциркуляторного

русла

і

за

показниками

загального

аналізу

периферичної крові. Виявлено такі порушення мікроциркуляції: підвищення
ендотеліальної активності, зниження нейрогенної і міогенної активності,
зменшення респіраторного ритму, а також порушення неспецифічних
адаптаційних реакцій. Транскраніальну магнітотерапію автори рекомендують
для корекції порушень механізмів адаптації у дітей з ЦД-1. [181]
Отже, ЛОР-органи у дитячому віці часто стають мішенню для вогнищевої
гнійної інфекції. [233] Ефективне лікування вогнищ запалення ВДШ на тлі ЦД
має бути етіотропним і впливати безпосередньо на збудника інфекції в осередку
ураження,

при

цьому

необхідно

уникати

системних

ускладнень

антибіотикотерапії та мати постійний контроль глікемії. [71] Лікування дітей з
патологією ЛОР-органів і ЦД-1 також може бути доповнено ультразвук,
електричний струм, магнітне поле, лазер, ультрафіолетове, інфрачервоне та інші
види випромінювань, що є додатковими засобами терапії. Фізіотерапевтичні
методи стимулюють внутрішні резерви організму, зміцнюють імунітет,
активізують найважливіші біохімічні процеси в організмі, сприяючі одужанню і
значно покращать ефективність медикаментозної підтримки та лікування дітей,
хворих на ЦД-1, сприяють профілактиці розвитку ускладнень, пов’язаних з
основним захворюванням.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1.

Загальна

характеристика

обстежених

хворих

і

дизайн

дослідження
За період 2013-2018 рр. було обстежено 707 пацієнтів різних вікових
груп, хворих на ЦД-1, які перебували на стаціонарному лікуванні в
ендокринологічному відділенні Національної дитячої спеціалізованої лікарні
(НДСЛ) “Охматдит” МОЗ України й ендокринологічному відділенні дитячої
клінічної лікарні (ДКЛ) № 6 м. Києва.
Віковий діапазон пацієнтів становив від 3 до 18 років, хлопчиків
було 365 (51,6 %), дівчаток – 342 (48,4 %), середній вік складав
(10,9±0,4) років.
Дані розподілу обстежених дітей різних вікових груп за статтю
представлені в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Розподіл обстежених дітей за статтю та віком

Вікові категорії

Дівчата

Хлопчики

абс.

%

абс.

%

3-6 років (n=139)

57

41,0

82

59,0

7-11 років (n=223)

103

46,2

120

53,8

12-14 років (n=181)

98

54,1

83

45,9

15-18 років (n=164)

84

51,2

80

48,8

Усього (n=707)

342

48,4

365

51,6

Серед обстежених хворих спостерігався приблизно однаковий
розподіл дітей за статтю в кожній віковій групі та серед усіх
досліджуваних пацієнтів.
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Стан ГК ЦД-1 в обстежених нами дітей оцінювали за допомогою
визначення глікованого гемоглобіну (НbАlс) та показників глікемії.
Оптимальним ГК (ГКО) вважали в разі рівня НbАlс у межах 6-7,9 %,
субоптимальним (ГКСО) – 7,9-9 % і ГК високого ризику (ГКВР) – понад 9 %,
ідеальним ГК – <6,05 %. В основу групування за рівнем ГК було покладено
значення НbАlс % згідно з Протоколом надання медичної допомоги дітям,
хворим на цукровий діабет (Наказ Міністерства охорони здоров’я України
№ 254 від 27.04.2006 р. та консенсус ISPAD 2014 р.).
Розподіл обстежених дітей за рівнем ГК був наступним: 63,1 % (n=446)
пацієнтів з ГКВР, 24,5 % (n=173) – ГКСО, 12,4 % (n=88) – ГКО. Серед дітей
була однакова кількість дівчаток і хлопчиків, що також відмічалося в групах
хворих різного віку.
За результатами проведеного оториноларингологічного обстеження
дітей, хворих на ЦД-1, було отримано наступну структуру захворювань ЛОРорганів.
Найбільшу групу пацієнтів, хворих на ЦД-1, яку було залучено до
подальших клініко-лабораторних досліджень, склали ті, в яких було
діагностовано ХХГ (n=424), серед яких найчисельнішою була група дітей
(238; 56,2 %), в яких діагностувався ХТ: 136 хлопчиків, 102 дівчаток у віці
від 5 до 18 років. Критерієм включення до основної групи дослідження був
діагноз

ХТ

(J35

за

МКХ-10),

який

верифікували

за

критеріями,

затвердженими наказом МОЗ України № 181 від 24.03.2009 р. “Про
затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю
“Отоларингологія” (“Протокол надання медичної допомоги хворим із
хронічним тонзилітом”). Діагностична програма передбачала з’ясування
скарг, анамнезу захворювання, даних клінічного огляду та додаткових
методів діагностики.
Гіпертрофія аденоїдних вегетацій була діагностована в 21,2 % (n=90)
дітей, ГПМ ‒ 8 % (n=34), ХФ – 7,1 % (n=30).
Поширеність ХХГ в дітей, хворих на ЦД-1, відображена на рис. 2.1.
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Рис. 2.1. Поширеність хронічних хвороб глотки в обстежених дітей,
хворих на цукровий діабет 1-го типу.
Для пацієнтів, хворих на ХТ на тлі ЦД-1, основними клінічними
характеристиками ХТ були симптоми Гізе, Зака, Преображенського, наявність
патологічного вмісту в лакунах ПМ, проте в різних вікових групах були
визначені певні клінічні особливості та відмінності клінічної симптоматики, а
саме наявність безангінозної форми ХТ. Отримані дані відображені в табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Частота симптоматики хронічного тонзиліту в дітей, хворих на
цукровий діабет 1-го типу, молодшого (6-12 років) і старшого (13-18
років) шкільного віку

Ознаки ХТ
Валикоподібне

потовщення

країв

передніх і задніх піднебінних дужок
Смужка

застійної

гіперемії

за

передньою дужкою
Рубцеві спайки між мигдаликами та
піднебінними дужками

6-12 років

13-18 років

(n=152)

(n=86)

абс.

%

абс.

%

118

77,6

64

74,4

98

64,4

30

34,9

112

73,7

37

43,0
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Продовження табл. 2.2
Ознаки ХТ
Симптом Зака
Наявність казеозно-гнійних пробок у
лакунах мигдаликів при ротації
Наявність рідкого гною в лакунах
мигдаликів при ротації
Збільшення й ущільнення реґіонарних
лімфатичних вузлів

6-12 років

13-18 років

(n=152)

(n=86)

абс.

%

абс.

%

152

100

86

100

108

71,0

38

44,2*

12

7,9

20

23,2*

72

47,3

49

57,0

Примітка. * – статистична різниця між 1 та 2 групами.
Згідно з отриманими даними клінічного обстеження було виявлено,
що в 34,8 % (n=30) дітей з ХТ старшого шкільного віку, хворих на ЦД-1,
було діагностовано безангінозну форму перебігу ХТ, тоді як у
молодшому шкільному віці вона була зареєстрована в 26,9 % (n=41)
випадків.
У підлітків частіше спостерігалися скарги з приводу неприємного
запаху з рота, який мав як місцеве (хронічний осередок інфекції в ПМ), так і
віддалене (патологія кишково-шлункового тракту чи дихальної системи)
походження. І в даному випадку необхідним було проведення не тільки
орофарингоскопії, але й обов’язкової ротації ПМ (натщесерце), коли в дітей
молодшого шкільного віку була виявлена наявність казеозно-гнійних пробок
(у 71,0 %) і навіть рідкий гній (7,9 %) у лакунах ПМ. Присутність казеозногнійних пробок була діагностована в 44,1 % хворих старшого шкільного віку,
рідкий гній у лакунах ПМ – 23,2 %). Частота збільшення й ущільнення
реґіонарних лімфатичних вузлів була достовірно меншою порівняно з дітьми
6-12 (47 %) і 13-18 (10 %) років.
Дизайн проведеного дослідження наведений на рис. 2.2.
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Когортне дослідження дітей, хворих на ЦД-1, які були
обстежені в ендокринологічних відділеннях НДСЛ
“Охматдит” МОЗ України і МДКЛ № 6 (n=707)

Рандомізована критеріальна вибірка пацієнтів з ХХГ
для проспективного контрольованого дослідження
(n=424)

піднебінні
мигдалики,
клітини крові

традиційне
лікування

Повідон-йод

традиційне
лікування
П-2 група

Повідон-йод

П-1 група

BNO 1030 і
Повідон-йод

Оцінка ефективності розробленої
схеми застосування BNO 1030 і
Повідон-йод у різних групах
хворих
n=22 n=23
n=20
n=22

О-2 група

психоемоційний стан

місцевий імунітет
мікроциркуляторні
зміни

біохімічні зміни
цитохімічний склад
клітин крові
мікробіоценоз і
цитологічний стан
лакун ПМ

клінічний стан

Клініко-лабораторні особливості
стану ХХГ у хворих на ЦД-1 й
обгрунтування методу лікування

на щурах
лінії Wistar
(n=20)

BNO 1030 і
Повідон-йод

Діти з ХТ без
ЦД-1 групи
порівняння-1
(n=20)

Здорові діти
контрольної
групи (n=20)

Клініко-експериментальне
дослідження ХТ в дітей з ЦД-1
(n=238) та обґрунтування схеми
лікування

О-1 група

Діти з ЦД-1 без
ХТ групи
порівняння (n=60)

безпосередньо, через 6 міс.,1 рік,
протягом 2 років

Інтегральний багатомірний статистичний аналіз клінічних,
мікробіологічних, цитологічних, імунологічних, експериментальних
даних і результатів застосування схеми лікування ХХГ в дітей з ЦД-1
Рис. 2.2. Дизайн проведеного дослідження.
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Отже, на I етапі був проведений моніторинг 707 дітей, хворих на ЦД-1,
від 3 до 18 років (дівчаток – 48,4 %, хлопчиків – 51,6 %), яким були здійснені
комплексне клініко-лабораторне дослідження та лікування з урахуванням
катамнестичного та проспективного аналізу з метою вивчення впливу
коморбідної патології на захворювання.
На II етапі були виконані визначення клініко-функціональних
особливостей стану ХХГ в дітей, хворих на ЦД-1, й оцінка ефективності
проведеної терапії:
–

1 група (основна) – діти, хворі на ХТ і ЦД-1;

–

2 група (порівняння) – діти, хворі на ЦД-1 без ХТ;

–

3 група (порівняння-1) – діти з ХТ без ЦД-1;

–

4 група (контрольна) – здорові діти.
На IIІ етапі була проведена експериментальна частина дослідження.
2.2. Методи клінічного дослідження
Усі клініко-лабораторні обстеження виконувалися при задовільному

загальному стані та самопочутті пацієнтів, в умовах відсутності кетонурії, в
однаковий для всіх хворих час дня для конкретних обстежень у
стандартизованих умовах.
Дане клінічне обстеження пацієнтів було спрямоване на виявлення
особливостей клінічного перебігу ХХГ в дітей різних вікових груп і
проводилося згідно з Наказом МОЗ України № 181 від 24.03.2009 р.
“Протокол надання медичної допомоги хворим з хронічним тонзилітом”.
Було проведено вивчення скарг пацієнтів, збір анамнестичних даних,
обстеження

стану

ЛОР-органів

при

передній

і

задній

риноскопії,

мікроотоскопії, фарингоскопії, пальцевому дослідженні носоглотки в
окремих випадках для визначення наявності гіпертрофії аденоїдних
вегетацій, а також ендоскопічне дослідження за стандартною методикою.
2.2.1. Метод анкетування обстежених дітей. Метод анкетування
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пацієнтів, що раніше здебільшого використовувався при проведенні
статистичних і соціологічних досліджень, у наш час набуває значної
популярності в епідеміологічних, клінічних і наукових розробках. Було
поставлено за мету оцінити, наскільки реально батьки та діти, хворі на ЦД-1,
знають про наявність у них ХХГ й іншої патології ЛОР-органів.
Для дослідження обстежених пацієнтів було розроблено анкету, яку хворі
діти з батьками заповнювали при надходженні в ендокринологічне відділення
НДСЛ “Охматдит” МОЗ України або ендокринологічне відділення ДКЛ № 6
м. Києва під час первинної консультації дитячого отоларинголога.
Опитувальна анкета для оцінки стану дітей, хворих на ЦД-1:
1.

ПІБ. Стать, вік.

2.

Початок ЦД-1, його тривалість (до 1 року, 1-5 років, 5-10 років, більше
10 років).

3.

Рівень глікозильованого гемоглобіну, глюкози.

4.

Як часто хворіє ГРВІ? (часто, ні 1-2-3-4-5 разів на рік).

5.

Наявність утрудненого носового дихання (так, ні).

6.

Чи бувають носові кровотечі і як часто? (так, ні).

7.

Чи перенесено гострий тонзиліт (ангіну) перед тим, як було
встановлено діагноз ЦД-1? (так, ні).

8.

Чи встановлений був раніше діагноз ХТ? (так, ні).

9.

Як часто загострення ХТ протягом року? (часто, ні 1-2-3-4-5 разів на
рік).

10.

Чи спостерігалась дитина дитячим отоларингологом за місцем
проживання? (так, ні).
Даний метод дає змогу зібрати набагато більше необхідного матеріалу,

вивчити велику кількість осіб. Проте можливим його недоліком є те, що
отримана інформація знаходиться в залежності від наявності в опитуваних
пацієнтів відвертості у відповідях, здатності респондента об’єктивно
оцінювати ситуації, свої якості й якості інших людей.
2.2.2. Методи дослідження слухової функції. Комплексне вивчення
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слухової функції при скаргах на зниження слуху в дитини включало в себе:
камертональні проби Вебера, Ріне, Федеріче, тональну порогову та
надпорогову аудіометрію, мовну аудіометрію (дітям старшим за 5 років),
імпедансну тимпанометрію в динаміці.
Дослідження проводилися в звукоізольованій камері з шумовим фоном,
що не перевищував 40 дБ. Тональна порогова та надпорогова аудіометрія
виконувалася на апараті МА-31 (Німеччина). Для оцінки стану середнього
вуха проводили динамічну імпедансометрію з допомогою імпедансметра
“Otometrics”

або

АZ-26

виробництва

фірми

“Interacoustic”

(Данія).

Дослідження включало тимпанометрію та реєстрацію акустичного рефлексу.
Оцінка даних, отриманих при проведенні імпедансометрії, проводилася за
Jerger. [133]
2.2.3. Метод дослідження нюхової функції. Найбільш частий і
розповсюджений спосіб дослідження нюхової функції у хворих полягає в
розпізнаванні обстежуваним різних пахучих речовин. [28] Із цією метою
застосовували стандартні розчини в порядку висхідних за силою запахів:
•

розчин 1 – 0,5 % розчин оцтової кислоти (слабкий запах);

•

розчин 2 – винний спирт 70 % (середньої сили запах);

•

розчин 3 – настоянка валеріани проста (сильний запах);

•

розчин 4 – нашатирний спирт (надсильний запах);

•

розчин 5 – вода дистильована (контроль).

Досліджуваному закривали пальцем одну ніздрю та давали понюхати
іншою половиною носа з кожної склянки.
Сприйняття всіх запахів визначали як нюх 1 ступеня, більш сильних –
2, сильних і надсильних – 3.
При сприйнятті тільки запаху нашатирного спирту робили висновок
про відсутність нюхової функції, але збереження функції трійчастого нерва,
оскільки нашатирний спирт викликає подразнення гілок останнього.
Нездатність сприймати запах нашатирного спирту свідчила про аносмію та
відсутність збудливості закінчень трійчастого нерва.
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2.2.4. Дослідження психоемоційної сфери у хворих дітей. Для оцінки
ефективності реабілітаційних заходів у дітей, хворих на ХХГ та ЦД-1,
проводилася комплексна діагностика їхнього психоемоційного стану. Слід
зазначити, що такі пацієнти мають певні психологічні особливості, зокрема
підвищену дратівливість, нервозність, порушення уваги, неможливість
тривалої концентрації. Саме такий психоемоційний профіль дітей зумовив
особливості добору психологічних тестів для діагностики їхнього стану до
початку,

під

час

і

після

закінчення

запропонованого

лікувально-

реабілітаційного комплексу.
Основні

критерії

психологічних

тестів:

визначають

зміни

психоемоційного профілю та резерву нервово-психічної адаптації дітей,
хворих на ХХГ та ЦД-1, в процесі проведення лікувально-реабілітаційних
заходів; не потребують складних і громіздких умов виконання та придатні
для проведення як в умовах палати стаціонару, так і в амбулаторнополіклінічних, не забирають велику кількість часу й є максимально
зрозумілими для дітей. [180,261]
Дослідження психоемоційного стану та розробка психокорекційної
програми з оцінкою її результатів здійснювалися разом зі співробітниками
кафедри спеціальної психології та медицини Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова. Для вивчення психоемоційної сфери в
дітей, хворих на ЦД-1, були застосовані: графічна методика “Кактус”
М.А. Панфілової, “Неіснуюча тварина” та кольоровий тест Люшера. Дані цих
психодіагностичних методик можливо використовувати у вікової категорії дітей
від 6 років у лікувальних закладах різного рівня. Тривалість проведення кожної
методики складала 15-20 хв, вони були здійснені з урахуванням загального стану
пацієнта, що є обов’язковим для такого обстеження.
2.3. Методи дослідження стану мікроциркуляторного русла
2.3.1. Методика капіляроскопії нігтьового ложа. Капіляроскопію
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проводили за стандартною методикою. У нормальному стані капіляр має
червоний колір і розташовується неподалік від інших капілярів у вигляді
частоколу. Також у ході дослідження звертається увага на колір тла всього
мікроскопічного поля. Фон нормального мікроскопічного поля в нормальних
умовах має блідо-рожевий колір та однотипні капілярні петлі. У здоровому
стані насичуються приблизно 20 капілярів на 2 мм. У патологічному стані
картина дослідження змінюється, капіляри втрачають нормальні форму та
колір.
Для дослідження КНЛ на нігтьову пластину спочатку наносили кілька
крапель гліцеринового, кедрового або вазелінового масла. Отже, досягалося
просвітлення епідермісу. Потім палець закріплювали та розміщували на
спеціальній підставці, над нігтем розташовували спеціальний апарат і
висвітлювали сильним боковим світлом. [214]
2.3.2. Метод біомікроскопії бульбарної кон’юнктиви. На сьогодні
вивчення стану мікроциркуляції в бульбарній кон’юнктиві ока шляхом
біомікроскопії дозволяє адекватно оцінити стан мікроциркуляції в організмі
загалом. [4,165]
Біомікроскопія, тобто прижиттєва мікроскопія тканинних структур, є
одним з основних методів вивчення мікроциркуляції. Існують два види
біомікроскопії ока ‒ неконтактна (за допомогою щілинних ламп з подальшою
фотофіксацією) та контактна (з використанням контактних мікроскопів).
Результати дослідження мікроциркуляції в більшості випадків носять
описовий

характер.

Загальноприйнято

розподіляти

патологічні

зміни

мікроциркуляції на позасудинні (периваскулярні), судинні (васкулярні) та
внутрішньосудинні (інтраваскулярні). При оцінці стану мікроциркуляції
враховуються

наступні

ознаки

позасудинних

змін

кон’юнктиви:

мікрогеморагії, периваскулярний набряк, ліпоїдоз, гемосидероз. Судинними
змінами вважають зміни діаметрів артеріол і відповідних венул, артеріоловенулярний коефіцієнт, кількість функціонуючих капілярів, облітерацію,
нерівномірність калібру судин, мікроаневризми, ампулоподібні розширення,
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міандричну звивистість тощо. До внутрішньосудинних змін відносять
порушення гемодинаміки в мікроциркуляторному руслі у вигляді зворотного
току крові та реологічних властивостей крові (мікротромби, сладж, стаз).
Проведені результати обстеження стану мікроциркуляції БМБК
включали оцінку калібру мікросудин, їхнього ходу, міандричну звивистість
капілярів, венул, артеріол, артеріально-венозне співвідношення, кількість
функціонуючих капілярів, розмір безсудинних ділянок, швидкість і характер
кровотоку, ступінь прозорості тла, наявність венозних сакуляцій, поодиноких
судинних клубочків, мікроаневризм, периваскулярного набряку, геморагій,
сладж-феномена. [229]
2.3.3. Метод мікрориноскопії слизової оболонки порожнини носа.
МКРС слизової оболонки порожнини носа для вивчення показників
мікроциркуляторного русла проводили за методикою А.А. Молдавської та
співавт. [172] у вдосконаленій нами модифікації. Усім хворим, залученим до
дослідження, було проведене загальне оториноларингологічне обстеження з
застосуванням

у

разі

потреби

відеоендоскопії

апаратом

Karl

Storz

(Німеччина) з фіксацією мікроангіопатій слизової оболонки носа та
реєстрацією отриманих даних у розробленій анкеті огляду. Для оцінки стану
слизової оболонки носа в дітей, хворих на ЦД-1, було розроблено таблицю, в
яку заносили дані при первинному огляді пацієнта з урахуванням клінікоанатомічних змін і фіксації виявлених мікроциркуляторних порушень для
подальшого статистичного аналізу. Ці характеристики відображено в
табл. 2.3.
Таблиця 2.3
Характеристика стану слизової оболонки перегородки носа в дітей,
хворих на цукровий діабет 1-го типу
Критерії

Характеристика

Слизова оболонка

суха

перегородки носа

наявність кірок

Справа

Зліва
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Продовження табл. 2.3
Критерії

Характеристика

Слизова оболонка

гіперемована

перегородки носа

без змін

Вираженість капілярів

розміщені поверхнево

у зоні Кісельбаха

візуалізуються оптично

Справа

Зліва

передньоверхнє
Локалізація судин

передньонижнє
передньосерединне

Напрям судин

краніо-каудальний
каудально-краніальний
дорсо-вентральна

Орієнтація судин

вентро-дорсальна
проміжна

Характер розгалуження

проксимальний
дистальний
магістральний

Типи розгалуження

розсипний
змішаний

Симетрія
Аномальні судини

білатеральна симетрія
білатеральна дисиметрія
аномальних судин немає
є аномальні судини

Міандрична

міандричної звивистості немає

звивистість

є міандрична звивистість

2.4. Лабораторні дослідження
2.4.1. Біохімічні дослідження показників крові. Проводили вивчення
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наступних біохімічних показників крові: глюкоза крові, HbA1c, ЗХС,
тригліцериди (ТГ), ХЛВЩ та низької (ХЛНЩ) щільності, тироксин (Т4),
тиреотропний гормон (ТТГ). [320,460] Характеристики методів, приладів,
референтних значень відображено в табл. 2.4.
Таблиця 2.4
Характеристика методів визначення біохімічних показників крові

Назва

Виробник

показника

реагентів

Одиниці
вимірю

гемоглобін

(США)

ТТГ

Roche
diagnostics
(Швейцарія)

diagnostics

метричний
Високоефектив

%

<6,0

на рідинна
хроматографія

мкМОд/
мл

1-6 років: 0,70-5,97
7-11 років: 0,60-4,84
12-20 років: 0,51-4,30

Електрохемілю
мінесцентний

4-12 місяців: 0,92-1,99

Roche
Т4

показника

добова <30 мг/добу

(Швейцарія)
Bio-Rad

визначення

разова порція <20 мг/л Імунотурбіди

diagnostics

Глікований

Референтні межі

вань

Roche
МАУ

Метод

нт/дл

(Швейцарія)

1-6 років: 0,96-1,77

Електрохемілю

7-11 років: 0,97-1,67

мінесцентний

12-20 років: 0,98-1,63

Roche
Глюкоза

diagnostics

ммоль/л

4,1-5,9

Гексокіназний

<2,3

Ферментатив
ний: ліпаза (з
корекцією
гліцеролом)

(Швейцарія)
Тригліцери
ди

Roche
diagnostics
(Швейцарія)

ммоль/л
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Продовження табл. 2.4
Назва

Виробник

показника

реагентів

Одиниці
вимірю

Метод
Референтні межі

вань

показника
ж

ч

2,79-

2,2-

4,99

4,71

2,74-

2,84-

4,99

5,61

2,69-

2,84-

Ферментатив

5,43

5,46

ний (CHOD-

10-12

2,72-

2,72-

PAP)

р.

5,64

5,77

13-15

2,79-

2,35-

р.

5,30

5,28

16-18

2,38-

2,12-

р.

6,05

4,97

1-3 р.
4-6 р.
Холестерин
загальний

Roche
diagnostics

ммоль/л

(Швейцарія)

визначення

7-9 р.

жінки: немає ризику –
>1,68; середній ризик –
1,15-1,68; високий
Холестерин
ЛВЩ

Roche
diagnostics
(Швейцарія)

ммоль/л

ризик – <1,15;

Ферментатив

чоловіки: немає

но-колоримет

ризику – >1,45;

ричний

середній ризик – 0,901,45; високий ризик –
>0,90
Холестерин
ЛНЩ

Roche
diagnostics
(Швейцарія)

немає ризику – <2,6;
ммоль/л середній ризик – <3,5;
високий ризик – >4,1

Ферментатив
но-колоримет
ричний
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Нормальними вважали рівень ЗХС 2,35-5,2 ммоль/л, концентрацію Т4 –
при значеннях менше 1,67 ммоль/л, а референтні значення ТТГ становили
0,60-4,84 ммоль/л.
2.4.2. Цитохімічне дослідження клітин крові у хворих. Для
проведення цитохімічного дослідження в обстежених дітей натщесерце
забирали кров, готували мазки та здійснювали фарбування за Романовським
для ідентифікації клітин, а також цитохімічне вивчення СДГ за методом
Нахласа, КФ за методом Шубича. [19] Мазки досліджували під світловим
мікроскопом

і

напівкількісним

масляною

імерсією.

методом

з

Отримані

обчисленням

результати

середнього

оцінювали

цитохімічного

коефіцієнта (СЦК). У кожному окремому мазку при оглядовому перегляді
вибирали еталони – клітини, що містять досліджувану речовину. Відсутність
забарвлення цитоплазми приймалася за нульовий ступінь. Наявність у
цитоплазмі невеликої пофарбованої ділянки, що становить 1/4 частину
всього, відповідає інтенсивності реакції 1-го ступеня (А). Фарбування 8/10
цитоплазми приймається за 2-ий ступінь насичення (В). При 3-му ступені
інтенсивності реакції досліджувана речовина заповнювала всю цитоплазму та
навіть виявлялася на ядрі. Потім у різних ділянках мазка підраховували, не
пропускаючи, 100 однотипних клітин і розраховували відсотковий вміст
клітинних елементів з різною інтенсивністю реакції. Показник активності в
умовних одиницях обчислювали за формулою (Astаldi, Verga, 1975)
3С+2В+А. При визначенні показника активності клітини з інтенсивністю 0
виключаються; до відсотка клітин з інтенсивністю 1 (А) додається відсоток
клітин з інтенсивністю 2 (В), помножений на коефіцієнт 2, і відсоток клітин з
інтенсивністю 3 (С), помножений на коефіцієнт 3.
СЦК обчислювали за формулою Kaplow:

СЦК 

3C  2 B  A
.
100

Норма

показника активності від 0 до 300 у. о., СЦК – 0-3 %.
2.4.3. Мікробіологічні методи дослідження. Забір матеріалу з ПМ для
бактеріологічного дослідження здійснювався натщесерце з застосуванням
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транспортної системи з середовищем Стюарта, що зберігає видовий склад і
кількісне співвідношення мікроорганізмів, не торкаючись слизової оболонки
ротової порожнини, поверхні язика та зубів. [160] Матеріал у лабораторію
доставлявся впродовж 30-60 хв.
У лабораторії матеріал висівали на кров’яний, шоколадний, жовточносольовий агари, середовища Ендо та Сабуро з глюкозою та хлорамфеніколом.
Виконували секторальний посів біологічного матеріалу на чашки, що
дозволяв визначати ступінь його росту. Посіви інкубували в умовах
звичайної атмосфери, чашки з шоколадним агаром в умовах вмісту 5 % СО2.
Оптимальна температура інкубації – 37°С. При виявленні росту на чашках з
поживними середовищами окремо проводили підрахунок колоній з різними
морфологічними ознаками. Визначення видо-родової належності культури
виконували

на

основі

культуральних,

тинкторіальних,

біохімічних,

серологічних та інших властивостей штаму.
При

виділенні

умовно-патогенної

мікрофлори

для

визначення

орієнтовної кількості керувалися наступними критеріями, для зручності
результати дослідження кількості мікроорганізмів виражалися в десяткових
логарифмах

на

1

грам

клінічного

матеріалу

(lg

КУО/г

(КУО

–

колонієутворюючі одиниці)):
–

І ступінь росту – дуже скудний – до 10 поодиноких колоній
(lg 3 КУО/г);

–

ІІ ступінь росту – скудний –10-25 колоній (lg 4 КУО/г);

–

ІІІ ступінь росту – помірний – ріст більшості ізольованих колоній (не
менше 50) (lg 5 КУО/г);

–

ІV ступінь росту – масивний – суцільний ріст колоній, які неможливо
порахувати (lg 6 КУО/г).
ІІІ і ІV ступені росту свідчили про можливу етіологічну роль даного

мікроорганізму, І та ІІ – носійство або контамінацію. При ІІІ ступені
кількісний вміст мікроорганізмів складав близько 104-105 в 1см3 слизового
секрету.
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При інтерпретації етіологічного значення збудника також необхідно
враховувати однорідність посіву, наявність або відсутність супутньої
нормальної мікрофлори, анамнез і клінічний перебіг захворювання тощо.
При виборі антибактеріальних препаратів для визначення чутливості
виділених штамів мікроорганізмів враховувалися їхня природна чутливість,
можливість формування стійкості, клінічна ефективність у пацієнтів.
Мікробіологічні дослідження з визначенням якісного та кількісного
складу мікробіоценозу обстежуваного матеріалу виконувалися відповідно до
діючих нормативних документів за загальноприйнятими методиками. [160]
2.4.4. Імунологічні дослідження. Імунологічні дослідження були
проведені згідно з новими концепціями про роль показників місцевого
імунітету в секретах організму, зокрема імуноглобулінів і цитокінів,
оцінюванні

системи

імунітету

загалом.

[215]

Вивченню

піддавали

ротоглотковий секрет (PГC), що був отриманий без стимуляції натщесерце в
один і той самий час доби (8,00 ранку). У рідкій фазі секрету, отриманій
після центрифугування при 150 g 10 хв PГC, охолодженого до 8°С, визначали
концентрацію sIgA (секреторну та мономерну форми) методом радіальної
імунодифузії в гелі (реактив Інституту імунології, Москва, РФ, норма згідно з
інструкцією 57-260 мкг/мл), рівень α-інтерферону (α-ΙNF) імуноферментним
методом

(Вектор-Бест,

РФ),

концентрацію

інтерлейкіну

1β

(ΙL-1β),

лактоферину (ЛФ) імуноферментним методом (ТОВ “Протеїновий контур”,
РФ).
Розрахунок концентрації імуноглобулінів здійснювали відповідно до
інструкції

фірми-виробника

та

рекомендацій

О.Ф.

Мельникова,

Д.І. Заболотного. [154]
Визначення клітинного складу РГС. Після центрифугування РГС з
осаду виготовляли мазки, підсушували на повітрі та фіксували метанолом з
наступним фарбуванням гематоксилін-еозином. Другу групу мазків при
аналогічних умовах приготування фарбували метиленовим синім за
методикою, описаною в рекомендаціях. [89] При встановленні клітинного
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складу ротоглоткового секрету орієнтувалися на визначення епітеліальних
клітин, нейтрофільних лейкоцитів і лімфоцитів згідно з рекомендаціями
О.В. Дюміна та співавт. [85]
2.4.5. Цитологічні дослідження вмісту крипт з лакун піднебінних
мигдаликів. Забір матеріалу в дітей, хворих на ЦД-1, основної та
порівняльної груп проводився вранці натщесерце стерильним одноразовим
щітковим зондом з вивідних лакун верхнього полюса ПМ з наступним
нанесенням вмісту на предметне скло та, після висушування на повітрі,
доставкою в клінічну лабораторію лікарні. Далі здійснювалися стандартна
загальноприйнята методика забарвлення матеріалу за Паппенгеймом [85] і
вивчення мазків під мікроскопом Nikon Eclipse E200 (х100, х1000).
Цитологічний висновок давався на основі оцінки співвідношення клітинних
елементів крові, епітелію та мікрофлори в мазку.
2.5. Методика проведення експериментального цукрового діабету в
щурів
Високодозовий стрептозотоциновий діабет моделюється шляхом
одноразового

внутрішньочеревного

або

внутрішньовенного

введення

препарату в організм. Стрептозотоцин – це антибіотик (2-дезокси-2метилнітрозаміно-карбоніл-аміно-D-глюкопіраноза),

що

викликає

специфічний ефект на панкреатичні β-клітини. Вірогідно, що фрагмент
нитрозосечовини

відповідальний

за

токсичну

дію

препарату,

а

2-

дезоксиглюкоза – селективність ефекту по відношенню до β-клітин. [217]
Порівняно з алоксаном стрептозотоцин є більш ефективним в індукції
діабету. У панкреатичних β-клітинах стрептозотоцин викликає розрив у
молекулах ДНК. Це призводить до активації процесів репарації за допомогою
ферменту полі-АДФ-рибозо-синтази, який в якості коферменту використовує
НАД і в такий спосіб сприяє вичерпанню його запасів в β-клітинах і їхній
загибелі. [350]
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Враховуючи, що стрептозотоцин дуже нестабільний у водному розчині,
його вводять в організм не пізніше, ніж через 5 хв після розчинення в
цитратному буфері (рН-4,5). Після ін’єкції тварини повинні отримувати воду
та їжу в достатній кількості для того, щоб запобігти розвитку гіпоглікемічної
коми. Діабетогенна доза для мишей складає 200 мг/кг маси тіла при
внутрішньочеревному

введенні,

для

щурів

–

50-70

мг/кг

при

внутрішньовенному введенні. Під впливом стрептозотоцину в мишей і щурів
розвиваються гострий некроз β-клітин і видалення з них інсуліну, виразна
гіперглікемія спостерігається через 24-72 години та зберігається протягом
тривалого часу.
Стать, вік тварин і стан харчування мають важливе значення для
реалізації діабетогенних ефектів стрептозотоцину. Найбільша чутливість
спостерігається в молодих статевозрілих самців, які голодували. За
гормонально-метаболічними змінами високодозовий стрептозотоциновий
діабет сильно подібний до ЦД-1 в людини.
Експериментальні дослідження були проведені на інтактних щурахсамцях лінії Wistar з масою тіла 130-150 г за умов моделювання в них ЕЦД.
Утримання тварин і здійснення експериментів з ними здійснювалися згідно з
загальноприйнятими

міжнародними

вимогами

експериментальними

тваринами

відповідними

та

до

робіт

з

національними

положеннями стосовно проведення експериментальних досліджень. [121]
Дослідних тварин утримували на стандартному раціоні (віварії Національної
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика й Інституту
біохімії імені О.В. Палладіна НАН України) з вільним доступом до їжі та
води.
Усі щури були поділені на 4 групи, по 5 тварин у кожній: 1 –
контрольна група здорових щурів; 2 – контрольна група, що отримувала
препарат BNO 1030; 3 – щури з ЕЦД; 4 – щури з ЕЦД, які одержували
препарат BNO 1030.
ЕЦД у щурів індукували шляхом одноразового внутрішньочеревного
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введення стрептозотоцину (S0130, Sigma-Aldrich Co. LLC, США) в дозі
55,0 мг/кг, що розводили в 0,1 M цитратному буфері, рН 4,5. Щурам
контрольної групи одного віку внутрішньочеревно вводили 0,5 мл 0,1 М
цитратного буфера, рН 4,5. Після чотирьох тижнів розвитку діабету щурам
протягом 14 діб per os вводили препарат BNO 1030 по 0,05 мл/тварину 3 рази
на добу, обрана концентрація відповідає рекомендаціям до застосування
добової дози для дітей старше 12 років і дорослих, з урахуванням
коефіцієнтів видової стійкості людини та щурів (0,45 та 1,89 відповідно).
Забір крові у тварин здійснювали вранці після голодування (12 год) з
ретробульбарного венозного синуса ока під легким ефірним наркозом. Рівень
глюкози крові визначали за допомогою глюкометра Precision Xtra Plus
(MediSense UK Ltd., Великобританія). Для запобігання процесу згортання
крові використовували гепарин (50 МО). Лейкоцити отримували в день
експерименту з периферичної крові піддослідних тварин шляхом гемолізу
еритроцитів. Гепаринізовану кров змішували з холодним лізуючим розчином
(0,15 моль/л NH4Cl, 1 ммоль/л KHCO3, 0,1 ммоль/л EДTA, pH 7,2-7,4) у
співвідношенні 1:20, ретельно струшували й інкубували 10 хв при 37°С.
Після закінчення часу лізису зразки еритроцитів центрифугували (400 g, 5 хв)
для осадження лейкоцитів. Відбирали супернатант, після чого осад двічі
промивали фізіологічним розчином шляхом центрифугування (400 g, 5 хв).
Промитий осад ресуспендували до концентрації 2х10 6 кл/мл у фосфатносольовому буфері PBS (Phosphate buffered saline, pH 7,2). Сироватку крові
одержували центрифугуванням цільної крові на центрифузі Еppendorf 5810R
(США) при 1300 g протягом 7 хв при 22°С. До використання сироватку крові
зберігали при -72°С.
Оцінку перерозподілу між різними популяціями лейкоцитів проводили
з використанням двох параметрів протокового цитофлуориметра COULTER
EPICS XL (Beckman Coulter, США), що оснащений аргоновим лазером
(λзбудж.=488 нм): за величиною прямого (FS, розмір клітин) і бічного
світлорозсіювання (SS, гранулярність клітин).
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2.5.1.

Методичне

підґрунтя

та

характеристика

матеріалу

проведених експериментальних досліджень. З урахуванням нормативної
бази та методичних рекомендацій МОЗ України щодо доклінічних
досліджень

і

безпеки

лікарських

засобів

було

проведено

наступні

експериментальні дослідження:
1.

Оцінка вмісту живих, апоптотичних і некротичних клітин (лейкоцитів

крові або тимуса) за допомогою протокової цитофлуориметрії. Метод
ґрунтується на особливості апоптозних клітин, як-от інверсія мембранних
фосфоліпідів. Фосфатидилсерин (ФС) в інтактних клітинах розташований у
внутрішньому шарі плазматичної мембрани; внаслідок індукції апоптозу він
переміщується назовні та з’являється на поверхні клітин, у зовнішньому шарі
мембрани. Існує сполука (анексин-V (М.м. 35 кДа)), що є членом родини
білків з високою афінністю (спорідненістю) до ФС. Отже, з використанням
анексину, кон’югованого з флуоресцентним барвником і пропідій йодиду, що
профарбовує некротичні та пізні апоптотичні клітини, можливо відокремити
та визначити кількість апоптотичних і некротичних клітини у контрольних і
досліджуваних зразках.
2.

Оцінка вмісту активних форм кисню (АФК) в клітинах (лейкоцити

крові) за допомогою протокової цитофлуориметрії. Загальноприйнятим є
положення, що окислення харчових продуктів киснем (дихання) є основним
механізмом енергозабезпечення організму. Проте, як і більшість біохімічних
процесів, дихання є поліфункціональним, спричиняючи й інші ефекти.
Одним з них є одно- чи двоелектронне відновлення кисню до супероксидного
аніону (О2*-) чи пероксиду водню Н2О2. Тобто дихання є і механізмом
утворення токсичних активних форм кисню (АФК). О2*- та Н2О2 є
попередниками радикала гідроксилу (ОН*) – найсильнішого окислювача, що
руйнує будь-яку сполуку живої клітини, включаючи ДНК.
3.

Визначення активності супероксиддисмутази (СОД) в сироватці крові.

За інтенсифікації оксидативного стресу відбувається порушення рівноваги
між прооксидантною й антиоксидантною системами. Тому актуальною є
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оцінка активності СОД – одного з ключових ензимів антиоксидантного
захисту. Разом з каталазою й іншими антиоксидантними ензимами він
захищає організм від постійного утворення АФК. СОД каталізує дисмутацію
супероксиду в O2 та гідроген пероксиду.
4.

Визначення вмісту НАД в периферичній крові. Встановлювали вміст

НАД на спектрофотометрі в кварцевих кюветах (l=1 см) при λ=340 нм.
Загальний об’єм проби становив 2,1 мл. До 1 мл 0,1 ммоль/л пірофосфатного
буфера, pH 8,8 додавали 1 мл депротеїнізованого екстракту крові, 0,08 мл
абсолютного етилового спирту та вимірювали початкову екстинцію (Е0)
проти контрольного зразка без екстракту. Реакцію запускали внесенням
0,02 мл алкогольдегідрогенази (АДГ, 1,2 мг білка/мл) у контрольну й
експериментальну кювети.
Реакція тривала протягом 5-7 хв. Розрахунок концентрації проводили
за

формулою

μ кМ=

ΔЕ × Р ×V кюв
6,22 ×V проби СНAД=∆E*D*V1/6,22*V2,

де

СНAД

–

концентрація НAД, мкмоль/л; ∆E – різниця екстинцій через 5 хв і
початковою (Е5-Е0); D – розведення (1 мл+7 мл 6Н HClO4+0,35 мл 5 М КОН);
V1 – об’єм реакційної суміші (2,1 мл); V2 – об’єм зразка (1 мл); 6,22 –
коефіцієнт молярної екстинції при λ=340 нм.
Принцип методу визначення вмісту НАД+ полягає в тому, що відбувається
відновлення окисленої форми НАД до НАДН в присутності етилового спирту,
що

окислюється

до

ацетальдегіду

за

участі

алкогольдегідрогенази

(етанол+НАД↔ацетальдегід+НАДН+H+). Водночас для якісного визначення
динуклеотиду протони, утворені в лужному середовищі, були вилучені з
реакційної суміші шляхом їх зв’язування з семікарбазидом.
5.

Гістологічні дослідження для оцінки структурно-функціональних змін

імунної системи були проведені в основних імунокомпетентних органах
піддослідних тварин: селезінка, тимус, вісцеральні лімфатичні вузли, NALT.
Мікрофотографії гістологічного дослідження отримували на мікроскопі
Olympus BX 51. Морфометричний аналіз проводили за допомогою
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програмного забезпечення Carl Zeiss (AxioVision SE64 Rel.4.9.1), збільшення
×400.
2.6. Статистичні методи дослідження, застосовані при обробці
результатів обстеження хворих
Отримані в ході дослідження результати піддавали статистичній
обробці методами варіаційної статистики (середнє арифметичне (М),
стандартна похибка (±m), середньоквадратичне відхилення, довірчий
інтервал).

Вірогідність

визначали

за

відмінностей

допомогою

непараметричного

критерію

між

порівнювальними

параметричного
Манна-Уітні.

критерію
Різниця

групами

Стьюдента

між

та

показниками

вважалася достовірною при значенні р<0,05. Для виявлення відмінності між
двома групами при мінімальних значеннях вибірок і порівнянні за якісними
показниками, вираженими у відсотках, було застосовано метод кутового
перетворення Фішера.
Кореляційний і багатофакторний аналіз досліджуваних показників
проводився з розрахунком коефіцієнтів парної кореляції Пірсона (r).
Статистичні розрахунки були здійснені з використанням програмного
забезпечення IBM SPSS 17,0, Statisticа 8, Microsoft Office Excel 2010.
Дисертаційна робота виконана відповідно до стандартів міжнародних
клінічних обстежень “Якісна клінічна практика – Goodclinical Рractice (GCР)”, що
дозволяють забезпечити надійність клінічних досліджень і їхніх результатів.

2.7.

Етичні

аспекти

проведеного

клініко-лабораторного

дослідження
До початку проведення обстеження кожний з пацієнтів старше 12 років
і кожен з батьків усіх пацієнтів були в доступній формі поінформовані про
мету та методи дослідження, потенційну користь і можливий дискомфорт
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при здійсненні діагностики. Пацієнти старше 12 років і батьки мали розуміти,
що згода дається ними добровільно; згода не може бути одержана
примусово; дитина може вийти з дослідження в будь-який час і що вихід з
нього не вплине на подальше медичне обслуговування. Уся вищевказана
інформація надавалася у вигляді “Поінформованої згоди”, яку після
ознайомлення особисто підписували батьки дітей-пацієнтів віком до 12 років
і самі пацієнти старше 12 років. Проведення дослідження було схвалене на
засіданні

комісії

з

питань

етики

Національної

медичної

академії

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (протокол № 10 від 06 жовтня
2014 р.)
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РОЗДІЛ 3
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1-ГО ТИПУ
Питання ураження ЛОР-органів у дітей, хворих на ЦД-1, є важливим у
таких пацієнтів, особливо з огляду на поширеність даного захворювання у
світі й Україні.
Проте участь лікарів різних спеціальностей, залучених до вирішення
цього важливого питання, є неоднаковою. Якщо традиційно, крім лікарівендокринологів, до надання допомоги дітям, хворим на ЦД-1, залучалися
нефрологи, окулісти, неврологи, то лікарі-дитячі отоларингологи зазвичай
залишалися осторонь від вирішення проблеми лікування та профілактики
ускладнень у дітей з даною патологією.
З метою підвищення якості ранньої діагностики захворювань ЛОР-органів і
реабілітації дітей, хворих на ЦД-1, на першому етапі дослідження за період 20132014 рр. був обстежений 271 пацієнт різних вікових груп із ЦД-1, які перебували
на лікуванні в ендокринологічному відділенні НДСЛ “Охматдит” МОЗ України.
Вік дітей становив від 3 до 18 років, серед них було 124 (46 %) дівчинки та 147
(54 %) хлопчиків, середній вік складав (10,4±4,47) років.
Комплексне обстеження даного контингенту складалося з наступних
етапів:
1.

анкетування – проводилося за участю батьків, яких було опитано
згідно з розробленою тест-анкетою, до якої були включені питання про
найчастіші симптоми захворювань ЛОР-органів. Батьки пацієнта
вибирали варіант відповіді в анкеті відповідно до проблеми у своєї
дитини, відмічали запропоновану кількість балів;

2.

клінічний об’єктивний огляд – проводився всім пацієнтам і включав у
себе

стандартне

обстеження

ЛОР-органів

з

використанням

мікрооториноскопії;
3.

спеціалізований – комплексне обстеження та лікування захворювань
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ЛОР-органів у дітей із ЦД-1. За показаннями використовували
аудіологічне

обстеження

імпедансометрія),
рентгенографію,

(тональна

аудіометрія,

відеоендоскопію
КТ,

мікроциркуляторного

МРТ

носу

приносових

русла

(КНЛ

за

та

пазух,

акустична
носоглотки,

оцінку

стандартною

стану

методикою,

бульбарна мікроскопія кон’юнктиви ока за допомогою щілинної лампи
з

подальшою

фотореєстрацією

фотокамерою

CANON

з

макрооб’єктивом).
Для оцінки

частоти респіраторних інфекцій був

застосований

інфекційний індекс, що дорівнює відношенню суми кількості випадків
гострих респіраторних захворювань і їхніх загострень за рік до віку дитини.
Серед усіх обстежених дітей був проведений аналіз загальної
структури патології ЛОР-органів з урахуванням вікового аспекту та клініколабораторних показників (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Анкета скринінгової діагностики ЛОР-органів у дітей, хворих на
цукровий діабет 1-го типу
1. Скарги з боку носа на момент
огляду
Ускладнення носового дихання
Спить з відкритим ротом, хропе в
нічний час
Закладеність носа, слизові
виділення з носа
Слизово-гнійні виділення з носа

Ніко

Рід

2-3

4-6

Понад 6

ли

ко

рази/рік

разів/рік

разів/рік

0

5

10

20

20

0

5

10

20

20

0

5

10

20

20

0

5

10

20

20

0

5

10

20

20

0

0

10

20

-

Однобічне порушення носового
дихання, головний біль у
лицьовій частині
Носові кровотечі
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Продовження табл. 3.1
1. Скарги на момент огляду
Затяжний кашель

0

5

-

-

-

0

5

10

20

20

Загострення хронічного тонзиліту

0

5

20

-

-

Осиплість, захриплість

0

5

20

20

40

Шум, дзвін у вухах

0

5

10

20

20

Зниження слуху, перепитує

0

5

20

30

50

Перенесені отити

0

10

20

30

50

Виділення з вуха

0

20

30

40

50

Дертя, дискомфорт, біль у горлі
при ковтанні, неприємний запах з
рота

2. Скарги з боку вуха

Примітка. Оцінка пацієнтом чи його батьками ставиться у вигляді
обведення значення скарги або – “х” чи “v”. Якщо отриманий результат
(загальна кількість балів) пацієнта більше 10 балів, йому необхідно пройти
консультацію оториноларинголога.
На підставі проведеного опитування були виявлені відмінності
інформативності при анкетуванні батьків і дітей, хворих на ЦД-1, від даних
об’єктивного огляду. Зокрема, найбільша інформативність скарг батьків
враховувалася при виявленні аденоїдних вегетацій, алергічного риніту,
секреторного отиту, захворювань з наявністю вираженої назальної обструкції
в групі пацієнтів віком від 3 до 6 років.
У дітей, хворих на ЦД-1, старшого шкільного віку була відзначена
більша інформативність скарг щодо наявності в них ВНП, ХТ.
За результатами анкетування найбільш частим симптомом з боку ЛОРорганів у дітей, хворих на ЦД-1, було ускладнене носове дихання, що
діагностувалося в 52,5 % пацієнтів. Найчастіше воно було викликано наявністю
деформації структурно-анатомічних утворень порожнини носа та гіпертрофією
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аденоїдних вегетацій. Закладеність носа (33 %) була обумовлена запальним
набряком слизової оболонки носа, в значно меншому відсотку випадків –
алергічним набряком, а також наявністю в порожнині носа рясного виділення.
Слизові та слизово-гнійні виділення з носа в дітей, хворих на ЦД-1, були
характерні при хронічному аденоїдиті та риносинуситі (10 %). Дертя та
періодичні болі в горлі відзначалися в 17 % осіб, хворих на ЦД-1. Гострий
тонзиліт (ангіна) в анамнезі, неприємний запах з рота, наявність клінічних
симптомів Гізе, Зака, Преображенського, характерних для ХТ, були діагностовані
в 35 % пацієнтів. Рецидивуючі сальпінгоотити, періодичне зниження слуху й
отити в анамнезі відзначали 5 % опитаних дітей.
За

результатами

проведеного

оториноларингологічного

огляду

пацієнтів, хворих на ЦД-1, частота патологічного ураження ЛОР-органів
складала 83 %.
У структурі хронічних захворювань ЛОР-органів у дітей, хворих на
ЦД-1, переважали ХХГ: ХТ, ХФ, ХА. Частіше вони досягали піка
поширеності у віковій групі від 10 до 15 років і рідше реєструвалися в дітей
до 6 та 6-9 років. Збільшення захворювань носа і приносових пазух було
зареєстроване у віковій групі старше 8 років порівняно з дошкільнятами. У
вікових групах від 6 до 9 років, частіше – 10-14 та старше 15 були виявлені
пацієнти, хворі на ЦД-1, з порушенням дихальної функції носа, що була
обумовлена структурними змінами в його порожнині, зокрема деформацією
перегородки носа. У загальній структурі патології ЛОР-органів у дітей,
хворих на ЦД-1, кількість осіб з ХТ склала 35 %, ВНП – 33 %, РНК – 8 %,
риносинуситом (РС) – 10 %, фарингітом – 12 %, отитом – 2 %.
В обстежених дітей за наявності хронічної патології ЛОР-органів
показники інфекційного індексу склали 0,56, а в пацієнтів без неї даний
показник був у 2 рази менше та становив 0,24. У різних вікових групах від 3
до 6 років інфекційний індекс був достовірно вище порівняно з пацієнтами
інших вікових груп і знижувався до 11-14 років.
На підставі отриманих анкетних і клінічних даних було визначено
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співвідношення частоти різних параметрів (віку, середніх показників частоти
респіраторних інфекцій, інфекційного індексу, характеру та частоти скарг) з
характером патологічної ураженості ЛОР-органів у дітей, хворих на ЦД-1. Ці
дані представлені в табл. 3.2.
Таблиця 3.2
Співвідношення параметрів віку та частоти респіраторних інфекцій при
патології ЛОР-органів у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу
Частота
Роки

респіраторних
інфекцій протягом

Інфекційний Захворювання ЛОРіндекс

органів

Скарги хворих

року
Аденоїдити,
3-6

5-7

1,6

фарингіти, тонзиліти,
сальпінгоотити,
отити
Затяжні риніти,

7-10

4-5

1,1

гострі бактеріальні
риносинусити, отити,
алергічні риніти

Ускладнення
носового дихання,
виділення з носа,
періодичне
зниження слуху
Закладеність носа,
часті та тривалі
виділення з носа,
відкашлювання,
носові кровотечі
Однобічне
порушення носового

1114

3-4

0,45

Ринофарингіти,

дихання, періодично

викривлення

біль, виділення з

перегородки носа,

носа, дертя, біль,

хронічний тонзиліт дискомфорт у горлі,
неприємний запах з
рота
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Продовження табл. 3.2
Частота
Роки

респіраторних
інфекцій протягом

Інфекційний Захворювання ЛОРіндекс

Скарги хворих

органів

року
Хронічні тонзиліти,
15 і
стар

фарингіти,
2-3

0,21

ше

риносинусити,
структурні зміни
порожнини носа

Дертя, біль,
дискомфорт у горлі,
неприємний запах з
рота, порушення
носового дихання,
виділення з носа

Отже, розроблена та представлена анкета скринінг-анамнестичного
обстеження в дітей, хворих на ЦД-1, дозволила провести моніторинг за
значущістю клінічних симптомів захворювань ЛОР-органів у пацієнтів з
частими респіраторними інфекціями, диференціювати їх за групами
динамічного спостереження.
Перевагою

запропонованого

методу

анкетування

є

можливість

раннього виявлення захворювань ЛОР-органів у дітей, хворих на ЦД-1, і
проведення до клінічного етапу тестування лікарями-педіатрами, сімейними
лікарями, педагогами, батьками.
На підставі отриманих результатів тестового анкетування

й

обстеження пацієнтів, хворих на ЦД-1, було проведено відбір дітей з
наявністю ЛОР-патології (83 %) для амбулаторного етапу лікувальнодіагностичних заходів, а також виділено групу дітей з наявністю ХХГ, які
потребують спеціалізованого дообстеження та лікувальної допомоги
вищого рівня.
За результатами аналізу даних 707 дітей і вивчення клінічної
характеристики обстеженого контингенту протягом 2013-2018 рр. було
отримано наступні клінічні дані.
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Група дітей, хворих на ЦД-1, віком 15-18 років склала 164 (23,2 %)
особи, 12-14 – 181 (25,6 %), 7-11 – 223 (31,5 %), 3-6 – 139 (19,7 %). У кожній
віковій групі та серед усіх досліджуваних дітей спостерігався приблизно
однаковий розподіл за статтю.
При розподілі за тривалістю захворювання виділяли наступні часові
проміжки: виявлений ЦД-1 до 6 міс., від 6 міс. до 3 років, від 3 до 6 років, від
6 до 15 років (табл. 3.3).
Таблиця 3.3
Представництво дітей різного віку при розподілі за тривалістю
захворювання
Кількість дітей
Категорія
хворих

3-6 років 7-11 років
(n=139)

(n=223)

абс. %* абс.

Тривалість ЦД-1

до 6 міс.
від 6 міс.
до 3 років
від 3 до 6
років
від 6 до 15
років

27

12-14 років

15-18 років

усього

(n=181)

(n=164)

(n=707)

%*

абс.

%*

абс.

%*

абс.

%*
7,9

3,8

18

2,5

7

1,0

4

0,6

56

92 13,0

84

11,9

57

8,1

33

4,6

266 37,6

20

2,8

64

9,1

51

7,2

39

5,5

174 24,6

0

0,0

57

8,1

66

9,3

88

12,5

211 29,9

Згідно з отриманими даними, ЦД-1 до 6 міс. був виявлений у 56 (7,9 %)
дітей, від 6 міс. до 3 років – 266 (37,6 %), від 3 до 6 років – 174 (24,6 %), від 6
до 15 – 211 (29,8 %). Спостерігалося збільшення частки пацієнтів старшого
шкільного віку в групах з тривалим захворюванням порівняно з тривалістю
ЦД-1 до 3 років.
В основу розподілу дітей різного віку за рівнем ГК було покладено
значення НbАlс відповідно до Протоколу надання медичної допомоги дітям,
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хворим на цукровий діабет (Наказ МОЗ України № 254 від 27.04.2006 р.).
Розрізняли ГК ідеальний (НbАlс<6,05 %), оптимальний (НbАlс 6,057,5 %), субоптимальний (НbАlс 7,6-9,0 %) і високого ризику (НbАlс>9,0 %).
Дані розподілу пацієнтів представлені в табл. 3.4.
Таблиця 3.4
Розподіл дітей різного віку за рівнем глікемічного контролю (НbАlс, %)

Категорія
хворих
НbАlс,
%

3-6 років
(n=139)

7-11 років 12-14 років 15-18 років
(n=223)

(n=181)

(n=164)

Усього
(n=707)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

6,05-7,5

34

4,8

30

4,2

15

2,1

9

1,3

88

12,4

7,6-9,0

34

4,8

72

10,2

38

5,4

29

4,1

173 24,5

>9,0

61

8,6

111 15,7 116 16,4 122 17,3 410 58,0

Як видно з представлених даних, у 88 (12,4 %) дітей, хворих на ЦД-1,
ГКО – НbАlс (6,05-7,5 %), ГКСО – НbАlc (7,6-9,0 %) було діагностовано в
173 (24,5 %) пацієнтів, ГКВР – НbАlс>9,0 % – 410 (58,0 %).
Отже, найчисельнішу групу дітей, хворих на ЦД-1, в яких було
проведене клініко-лабораторне дослідження, склали пацієнти з ГК високого
ризику.
Усі діти, залучені до проведеного дослідження, були оглянуті
окулістом, дитячим отоларингологом, неврологом і кардіологом. Дані аналізу
супутньої патології в пацієнтів клінічної групи наведені в табл. 3.5, патології
ЛОР-органів – табл. 3.6.
Виходячи з отриманих даних і на підставі всебічного клінічного,
лабораторного й інструментального обстеження, консультацій спеціалістів,
було зроблено наступні висновки щодо наявності у хворих супутньої
патології. Встановлено, що в дітей, хворих на ЦД-1, зустрічається
коморбідний перебіг з патологією ЛОР-органів, серед якої ХТ складає
33,6 %, ВНП – 18,5 %, гіпертрофія аденоїдних вегетацій – 12,7 %. Тому дана
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патологія потребує подальшого детального вивчення особливостей її
перебігу на тлі ЦД-1 та вибору ефективного консервативного лікування для
поліпшення якості життя пацієнтів.
Таблиця 3.5
Супутня патологія в обстежених дітей, хворих на цукровий діабет 1-го
типу

Патологія

Кількість випадків
абс.

%

ПГС

44

6,2

АІТ, еутиреоз

12

1,7

АІТ, гіпотиреоз легкого ступеня, стан

8

1,1

Аменорея ІІ соматогенного ґенезу

4

0,6

Затримка статевого розвитку соматогенного ґенезу

2

0,3

Затримка фізичного розвитку соматогенного ґенезу

5

0,7

Хронічний гастродуоденіт, ремісія

33

4,7

Хронічний калькульозний холецистит

1

0,1

Вторинна міокардіодистрофія

30

4,2

Патологія хордального апарату

4

0,6

Пролапс мітрального клапана

2

0,3

Вітіліго

1

0,1

Різнокольоровий лишай

3

0,4

Атопічний дерматит

39

5,5

Псоріаз

2

0,3

Ендокринна патологія

медикаментозної компенсації

Патологія травної системи

Патологія серцево-судинної системи

Патологія шкіри
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Таблиця 3.6
Патологія ЛОР-органів у обстежених дітей, хворих на цукровий діабет 1го типу
Кількість випадків

Патологія ЛОР-органів

абс.

%

Хронічний тонзиліт

238

33,6

Хронічний фарингіт

30

4,2

Хронічний аденоїдит

34

4,8

Гіпертрофія аденоїдних вегетацій

90

12,7

Гіпертрофія піднебінних мигдаликів

32

4,5

Викривлення носової перегородки

131

18,5

Рецидивуючі носові кровотечі

36

5,1

Гострий риносинусит

39

5,5

Гострий середній отит

16

2,2

Сенсоневральна приглухуватість

1

0,1

Важливим моментом для подальшого аналізу клініко-епідеміологічних
даних було визначення розподілу обстежених дітей, хворих на ЦД-1, за віком
і місцем проживання (табл. 3.7).
Таблиця 3.7
Розподіл обстежених дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу, за віком
і місцем проживання
Мешканці міста

Мешканці села

абс.

%

абс.

%

3-6 років

164

23,2

47

6,7

7-11 років

185

26,1

93

13,2

12-14 років

60

8,5

54

7,6

Вікові категорії
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Продовження табл. 3.7
Мешканці міста

Мешканці села

абс.

%

абс.

%

15-18 років

67

9,5

37

5,2

Усього

476

67,3

231

32,7

Вікові категорії

Як видно з отриманих даних, у дітей, хворих на ЦД-1, усіх вікових
категорій переважають пацієнти, які є мешканцями міст (67,3 %), що також
повністю співпадає з літературними даними.
Важливе значення в розвитку ускладнень при ЦД-1 належить рівню ГК
(основний показник тяжкості діабетичного процесу). Аналіз залежності ХХГ
та рівня НbАlс як критерію тяжкості ЦД-1, є значущим, проте думки фахівців
відносно цього не є одностайними.
Як свідчать отримані дані, у хворих на ЦД-1 відмічалася відповідність
між рівнем НbА1с і відсотком розвитку ускладнень. Найменша кількість
ускладнень з боку інших органів і систем була визначена в пацієнтів з рівнем
НbА1с <7 %, що відповідає ГКО, тобто у хворих на ЦД-1 спостерігалася
прямо пропорційна залежність між ГК і розвитком ускладнень.
У дітей, хворих на ЦД-1, з віком (у категорії від 15 до 18 років)
достовірно зростала кількість ускладнень, особливо з боку серцево-судинної
системи та нирок (табл. 3.8).
Таблиця 3.8
Ускладнення в дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу, залежно від
віку

Вік дітей

Кардіопатії

Нефропатія

Мікроангіопатія

абс.

%

абс.

%

абс.

%

3-6 років

4

0,56

1

0,14

2

0,28

7-11 років

6

0,86

3

0,42

7

0,99
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Продовження табл. 3.8
Вік дітей

Кардіопатії

Нефропатія

Мікроангіопатія

абс.

%

абс.

%

абс.

%

12-14 років

4

0,56

15

2,12

10

1,41

15-18 років

16

2,26

41

5,80

24

3,40

Усього

30

4,24

60

8,48

43

6,08

Загальними типовими ускладненнями ЦД-1 в обстежених дітей
вважали нефропатії та порушення з боку судин (мікроангіопатії). Проте
тенденція розвитку ускладнень у різних вікових групах осіб, хворих на ЦД-1,
також суттєво відрізнялася.
Гострі ускладнення в дітей, хворих на ЦД-1, були представлені
діабетичним кетоацидозом (36; 5,0 %).
Серед хронічних ускладнень в обстежених пацієнтів були виявлені
діабетичні дистальна сенсо-моторна нейропатія (134; 18,9 %), гепатоз (349;
49,3 %), нефропатія (60; 8,4 %).
Висновки до розділу 3
Проведені клінічні обстеження дітей, хворих на ЦД-1, встановили в
них ГКСО в 173 (24,4 %), ГКВР – 412 (58,3 %). Цей фактор можна
відзначити, як той, що сприяє підвищенню загальної кількості ускладнень у
даної категорії пацієнтів.
Результати проведених досліджень свідчать про зростання кількості
ускладнень з боку серцево-судинної системи та нирок у віковій групі від 15
до 18 років.
Поглиблене дослідження ХХГ в обстежених дітей продемонструвало,
що наявність ХТ у хворих на ЦД-1 є найбільшою (33,6 %) та перевищує
кількість осіб, які мають іншу патологію ЛОР-органів, і виникає на ранніх
етапах захворювання, коли ускладнення з боку інших органів і систем ще
відсутні.
Діагностовані зміни стану мікроциркуляторного русла у вигляді
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мікроангіопатій у дітей, хворих на ЦД-1, особливо при ХХГ, потребують
більш детального дослідження, тому дані результати описані в окремому
розділі.
Зважаючи на вказане, всебічне дослідження стану ХХГ в дітей, хворих
на ЦД-1, є доцільним, а визначення особливостей ХТ та стану ПМ за
відсутності в пацієнта специфічних скарг може бути раннім проявом
розвитку ускладнень з боку ЛАГК.
Основні результати даного розділу висвітлено в наступних публікаціях:
1.

Гавриленко ЮВ. Захворювання верхніх дихальних шляхів у дітей,

хворих на цукровий діабет 1 типу. В: Зб. наук. пр. співробітників НМАПО
ім. П.Л. Шупика. Київ; 2014;(23 Кн 1). с. 229-34.
2.

Гавриленко ЮВ. Клинико-эпидемиологические аспекты заболеваний

лор-органов у детей с сахарным диабетом 1-го типа. Педиатрия. Вост.
Европа. 2015;(4):68-75.
3.

Лайко АА, Мітюряєва ІО, Гавриленко ЮВ, Гнилоскуренко АВ,

Степанова ОВ. Поширеність хронічного тонзиліту у дітей, хворих на
цукровий діабет 1 типу. В: XII з’їзд оториноларингологів України; 2015 Трав
18-20; Львів. Львів: Вістка; 2015. с. 85-6.
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РОЗДІЛ 4
КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ХРОНІЧНИХ ХВОРОБ
ГЛОТКИ В ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1-ГО ТИПУ
4.1. Стан ЛОР-органів у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу,
залежно від тяжкості та тривалості захворювання
Необхідність детального вивчення ХХГ в дітей, хворих на ЦД-1, є
актуальною

проблемою

сучасної

дитячої

оториноларингології,

ендокринології та педіатрії загалом.
Останнім часом увагу педіатрів, з одного боку, привертає все частіше
виявлення в дітей молодшого шкільного віку ХТ, часто на тлі гіпертрофії ПМ, з
іншого, – стрімке зростання кількості дітей, хворих на ЦД-1 різних вікових груп.
У зв’язку з цим доцільним є проведення комплексного дослідження
захворювань ЛОР-органів у дітей, хворих на ЦД-1, на сучасному рівні з
вивченням впливу тривалості та тяжкості основного захворювання, розробки
ефективних методів ранньої діагностики та комплексного лікування цієї
патології.
Для вирішення даного питання за період 2013-2017 рр. було проведене
клініко-лабораторне обстеження 707 дітей, хворих на ЦД-1, різних вікових
груп, які перебували на стаціонарному лікуванні в ендокринологічному
відділенні НДСЛ “Охматдит” МОЗ України й ендокринологічному відділенні
ДКЛ № 6 м. Києва.
За отриманими результатами обстеження пацієнтів наявність ХХГ була
виявлена в 424 дітей, серед яких ХТ встановлено в 238 осіб (33,6 %).
При комбінації ХТ та ЦД-1 в дітей молодшого та старшого шкільного віку
переважала безангінозна форма ХТ, що не завжди помітна навіть при загальному
огляді отоларингологом, а тим паче педіатром, дитячим ендокринологом, що не
спонукає їх до проведення консервативних методів протирецидивної терапії. При
порівнянні клінічної симптоматики ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, молодшого
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шкільного віку (6-12 років) безангінозна форма ХТ була верифікована в 41
(26,9 %) випадку, старшого шкільного віку (13-18 років) – 30 (34,8 %).
Проте при ротації ПМ натщесерце, яка є обов’язковим методом
дослідження в таких пацієнтів, окрім рубцевих спайок між ПМ та піднебінними
дужками, особливо у верхньому полюсі, визначалися наявність казеозно-гнійних
пробок і рідкий гній у лакунах. Також важливою та характерною особливістю
перебігу ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, були збільшення кількості даного
захворювання після 8-річного віку, наявність супутнього ХФ в 14 % осіб. Даний
факт вказує на необхідність ранньої комплексної діагностики та проведення
курсу консервативного лікування цим хворим.
Водночас батьки хворих дітей з діагностованим ХТ відзначали, що
перед тим, як був встановлений діагноз ЦД-1, діти не тільки часто хворіли на
ГРВІ (понад 4-5 разів на рік), а в них також спостерігався гострий тонзиліт
(понад 2-3 разів на рік), який, на їхню думку, передував появі ЦД-1. Крім
того, часті загострення ХТ в дітей завжди викликали різке погіршення
перебігу ЦД-1 й якості життя пацієнтів, що характеризувалося підвищенням
рівня глюкози в крові, а також виникненням стану кетоацидозу.
За результатами проведеного кореляційного аналізу між частотою
загострень хронічного тонзиліту (ЗХТ) та рівнем ГК в обстежених дітей
основної групи було встановлено прямий кореляційний зв’язок між частими
ЗХТ (більше 3 разів на рік) та ГКВР (r=0,465; р<0,01), рідкими ЗХТ (до 3
разів на рік) (r=0,415; р<0,01), при ГКСО з частими ЗХТ (r=0,293; р<0,01),
рідкими ЗХТ (r=0,369; р<0,01).
За даними анамнестичного обстеження аденотомія була виконана в 7
дітей, тонзилотомія – 1 в 4-річному віці, тонзилектомія – 6, причому
оперативне втручання частіше проводилося під загальним знеболенням.
Ретроспективний аналіз даних цих пацієнтів показав, що виконання операцій
на ЛАГК в дітей, хворих на ЦД-1, лише частково покращувало стан носового
дихання, але не впливало на перебіг основного захворювання. Проте в
більшості випадків спостереження за пацієнтами, хворими на ЦД-1, була
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відзначена позитивна клінічна тенденція, що полягала в ефективності
проведеного курсу консервативної терапії ХТ. Саме в цієї групи хворих після
адекватного комплексного лікування ХТ відмічалося поліпшення не тільки
загального стану, стабілізації показників глюкози крові, але й рівня ГК.
У 25 % дітей основної групи спостерігалося ВНП проти 14 % групи
контролю, РНК – 6 % проти 3 % відповідно. Даний контингент хворих мав
виражені порушення МЦР слизової оболонки ПН. Тому отримані дані та
діагностовані в них зміни спонукали до подальшого детального дослідження
змін слизової оболонки носа та МЦР в обстежених дітей. На рис. 4.1 і 4.2
представлені типові зміни слизової оболонки перегородки носа.

Рис. 4.1. Мікроангіопатія слизової оболонки носової перегородки
праворуч у дитини 7 років, хворої на хронічний тонзиліт і цукровий діабет 1го типу, з рецидивуючими носовими кровотечами.

Рис. 4.2. Мікроангіопатія слизової оболонки носової перегородки
праворуч у дитини 7 років, хворої на хронічний тонзиліт і цукровий діабет 1го типу, з рецидивуючими носовими кровотечами.
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Саме такі пацієнти потребують особливої уваги та лікування з боку не
тільки дитячого ендокринолога, а й оториноларинголога. Наявність у цих
дітей частих РНК призводить до перфорації НП, яку було зафіксовано в 1
пацієнта основної групи. Виявлені зміни представлені на рис. 4.3 праворуч і
рис. 4.4 ліворуч.

Рис. 4.3. Перфорація в передніх відділах носової перегородки з
ділянкою некротизованого чотирикутного хряща до 20 мм у діаметрі при
ендоскопії праворуч у дитини 14 років, хворої на хронічний тонзиліт і
цукровий діабет 1-го типу, з рецидивуючими носовими кровотечами.

Рис. 4.4. Перфорація в передніх відділах носової перегородки з
ділянкою некротизованого чотирикутного хряща до 20 мм у діаметрі при
ендоскопії ліворуч у дитини 14 років, хворої на хронічний тонзиліт і
цукровий діабет 1-го типу, з рецидивуючими носовими кровотечами.
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Загалом при риноскопічному дослідженні в основній групі дітей були
виявлені зміни внутрішньої архітектоніки носової порожнини у вигляді ВНП
(19 %) і РНК (5,2 %). Слід зазначити, що в 48 % дітей з ВНП та ЦД-1 на боці
деформації була виявлена дисфункція слухової труби або наявність
транссудату в середньому вусі.
Отримані дані клінічного дослідження хворих наочно демонструють
необхідність своєчасної та ранньої діагностики не тільки ХХГ, але й змін
ВНС для вибору адекватних методів їх корекції та лікування.
4.2. Особливості біохімічних показників крові при хронічному
тонзиліті в дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу
У проведеному клініко-лабораторному дослідженні було вивчено
особливості не тільки клінічних проявів захворювання, а й лабораторних
показників крові в дітей, хворих на ХТ і ЦД-1, що дає змогу детальніше
проаналізувати та визначити взаємовплив даних патологій на стан
пацієнта.
Для вирішення даного питання за період 2013-2015 рр. було обстежено
та проаналізовано лабораторні показники 182 дітей, хворих на ЦД-1, віком
від 6 до 18 років.
У всіх залучених до дослідження пацієнтів було проведене
визначення натщесерце HbA1c, вмісту в крові ЗХС, ТГ, ХЛВЩ та ХЛНЩ,
Т4 та ТТГ.
Згідно з результатами клініко-лабораторного обстеження 115 (63,2 %)
дітей, хворих на ХТ і ЦД-1, віднесли до основної групи (О). У решти
пацієнтів із ЦД-1 (67; 36,8 %) патології ЛОР-органів не виявлено
(порівняльна група (П)). Отримані дані лабораторних показників у дітей обох
груп спостереження відображені в табл. 4.1, 4.2, рис. 4.5-4.12.

M н ; M в 

– довірчий інтервал для значення відповідного параметра з

рівнем довіри 0,95.
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Розмах – різниця між максимальним і мінімальним значеннями у
вибірці.
Таблиця 4.1
Дані лабораторних показників дітей основної групи (О)

Параметр

n

Ст. від

M m

M н ; M в 

Медіана

4,635±0,081

(4,473; 4,8)

4,5

0,854

3,5

хилення

Розмах

абс.

%

ЗХС

110

95,7

ТГ

100

87

0,873±0,039 (0,795; 0,952)

0,785

0,394

1,76

ХЛВЩ

111

96,5

1,567±0,035 (1,497; 1,637)

1,53

0,371

2,05

ХЛНЩ

110

95,7

2,659±0,072 (2,516; 2,802)

2,53

0,759

3,39

HbA1c

108

93,9

10,02±0,204 (9,616; 10,425)

9,9

2,122

8,9

МАУ

81

70,4

8,663±0,668 (7,334; 9,992)

7,3

6,01

28,36

Т4

97

84,3

1,259±0,016

(1,229; 1,29)

1,25

0,153

0,75

ТТГ

101

87,8

2,359±0,116

(2,13; 2,589)

2,16

1,163

5,69

Таблиця 4.2
Дані лабораторних показників дітей порівняльної групи (П)

Параметр

n

M m

M н ; M в 

Медіана

Ст. від
хилення

Розмах

абс.

%

ЗХС

60

89,6

4,828±0,1

(4,629; 5,028)

4,8

0,772

3,2

ТГ

59

88,1

0,894±0,06

(0,773; 1,013)

0,7

0,461

1,86

ХЛВЩ

60

89,6

1,649±0,044

(1,56; 1,737)

1,69

0,344

1,42

ХЛНЩ

60

89,6

2,665±0,083 (2,498; 2,832)

2,59

0,646

2,76

HbA1c

60

89,6

9,488±0,275 (8,939; 10,038)

8,8

2,128

7,7

МАУ

40

59,7

(7,746; 11,253)

8,135

5,481

20,4

Т4

56

83,6

1,228±0,019 (1,189; 1,267)

1,24

0,146

0,71

ТТГ

56

83,6

2,458±0,155 (2,149; 2,768)

2,365

1,157

4,443

9,5±0,867
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Рис. 4.5. Гістограма показника глікованого гемоглобіну в основній
групі дітей (О).

Рис. 4.6. Показники глікованого гемоглобіну в основній групі дітей (О).
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Рис. 4.7. Гістограма показника глікованого гемоглобіну в дітей
порівняльної групи (П).

Рис. 4.8. Показники глікованого гемоглобіну в дітей порівняльної
групи (П).
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Рис. 4.9. Гістограма загального холестерину в дітей основної групи (О).

Рис. 4.10. Показники загального холестерину в дітей основної групи
(О).
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Рис. 4.11. Гістограма загального холестерину в дітей порівняльної
групи (П).

Рис. 4.12. Показники загального холестерину в дітей порівняльної
групи (П).
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Згідно з результатами проведених тестів нормальності, t-критерій
Стьюдента можна було застосувати тільки для двох параметрів: ХЛВЩ, Т4.
Встановлено, що не існує статистично значущої різниці між середніми
значеннями параметра ХЛВЩ ((1,567±0,035) ммоль/л) у групі дітей, хворих
на ХТ і ЦД-1, порівняно з дітьми, хворими на ЦД-1 без патології ЛОРорганів ((1,649±0,044) ммоль/л), де t(169)=-1,404; p=0,162.
Також було визначено, що не існує статистично значущої різниці між
середніми значеннями параметра T4 в основній групі ((1,259±0,016) нг/дл)
порівняно з порівняльною ((1,228±0,019) нг/дл), де t(151)=1,242; p=0,216.
Застосовуючи непараметричний U-критерій Манна-Уітні, встановили,
що не існує статистично значущої різниці між медіанами вибірок наступних
показників у основній і порівняльній групах: ТГ, ХЛНЩ, МАУ, Т4, ТТГ, що
відображено в табл. 4.3.
Таблиця 4.3
Результати досліджуваних лабораторних показників
Статистичний
критерій
Статистика
критерію
p-знач.
(двоб. тест)
p-знач.
(одноб. тест)

HbA1c

ЗХС

ТГ

ХЛВЩ ХЛНЩ МАУ

Т4

ТТГ

2844

2788

2926

2836

3177

1637

2466

2673

0,116

0,095 0,933

0,110

0,691

0,595 0,345 0,573

0,058

0,048 0,466

0,055

0,345

0,298 0,173 0,287

Відповідно до результатів однобічного критерію Манна-Уітні є підстави з
рівнем довіри 0,9 вважати, що значення HbA1c у дітей основної групи
статистично значуще більше, ніж відповідний показник у порівняльній.
Отже, з рівнем довіри 0,9 значення характеристик ЗХС та ХЛВЩ
статистично значуще більші в групі порівняння, ніж значення відповідних
параметрів у основній.
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Результати проведених досліджень показали статистично значущу
відмінність показників HbA1c, ЗХС, ХЛВЩ в дітей основної групи порівняно
з порівняльною.
Те, що значення показника HbA1c у дітей з ХТ, хворих на ЦД-1, є
статистично значуще більшим, ніж відповідний показник у пацієнтів, хворих
на ЦД-1 без патології ЛОР-органів, може свідчити про значне погіршення
перебігу ЦД-1 за наявності ХТ. Виявлені особливості лабораторних
показників у групі обстежуваних дітей доцільно враховувати під час
консервативного лікування осіб з ХТ, хворих на ЦД-1.
4.3. Цитохімічні дослідження клітин крові в дітей, хворих на
хронічний тонзиліт і цукровий діабет 1-го типу
Метою наших подальших досліджень у дітей, хворих на ХТ на тлі ЦД1, було вивчення активності ферментів енергетичного обміну СДГ та
гідролітичного ферменту КФ в нейтрофілах і лімфоцитах на основі їх
цитохімічного дослідження в клітинах крові.
Для вирішення даного завдання за 2014-2015 рр. було обстежено 41
дитину віком від 6 до 12 років, які знаходилися на лікуванні в
ендокринологічному відділенні НДСЛ “Охматдит” МОЗ України. Усі хворі
були розділені на 2 клінічні групи: до першої (основної) ввійшли 30 дітей, в
яких було виявлено ХТ в поєднанні з ЦД-1 (середній вік – (9,5±0,4) років), до
другої (порівняння-1) – 11 дітей з ХТ без ЦД-1 (середній вік – (9,4±0,8)
років). Всі пацієнти основної групи мали ГКВР (НbАlс був більше 9 %).
При проведенні досліджень клітин крові не було виявлено суттєвих і
достовірних відхилень між показниками обох груп дослідження, що
узгоджується

з

загальновідомими

даними

про

те,

що

цитологічні

дослідження мають допоміжне значення в діагностиці цих захворювань.
Лише в 4 випадках порівняно з референтними показниками дослідження
крові для дітей відповідного віку спостерігалося виявлення незначного
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лейкоцитозу, що, вірогідно, було свідченням активації запального процесу,
прояву загострення ХТ.
Водночас проведення цитохімічних досліджень дозволило виявити
характерні

особливості

щодо

локалізації

й

активності

ферментів

енергозабезпечення та гідролітичних процесів у лейкоцитах крові дітей,
хворих на ХТ і при його поєднанні з ЦД-1.
Згідно з отриманими результатами, в дітей, хворих на ХТ і ЦД-1,
спостерігалося зниження активності ферменту СДГ в лімфоцитах і
нейтрофілах (рис. 4.13), також була достовірно видна чітка локалізація
продукту ферментативної реакції формазану у вигляді гранул (рис. 4.14) у
дітей групи порівняння-1.

Рис. 4.13. Низька активність сукцинатдегідрогенази в лімфоцитах і
нейтрофілах крові у хворих основної групи. Мікрофото. Об. 60, ок. 10.

Рис. 4.14. Чітка локалізація продукту ферментативної реакції формазану у
вигляді гранул у дитини групи порівняння-1. Мікрофото. Об. 60, ок. 10.
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При проведенні цитохімічних досліджень СДГ на основі підрахунку
гранул формазану, що відображають рівень активності ферменту, було
встановлено її зниження в лейкоцитах, показник активності СЦК в групі
хворих на ХТ у поєднанні з ЦД-1 для нейтрофілів відповідно склав
(0,85±0,22), лімфоцитів – (1,27±0,31) порівняно з даними хворих на ХТ без
ЦД-1 (для нейтрофілів – (0,37±0,18) (р<0,05), лімфоцитів – (0,53±0,12)
(р<0,05)). Зважаючи на те, що СДГ є одним з ключових ферментів
метаболічного окислення, а її локалізація пов’язана з внутрішньою
мембраною мітохондрій, активність СДГ в даному випадку відображає
зниження кількості активних мітохондрій, енергетичного потенціалу клітин і
їхнього функціонального стану.
За наявності поєднаної патології ХТ та ЦД-1 в нейтрофілах і
лімфоцитах крові дітей також виявлялися суттєве зниження активності
гідролітичного ферменту КФ (рис. 4.15) та клітини (переважно нейтрофіли) з
високою активністю ферменту, що вірогідно підтверджує те, що клітини
знаходяться на різних рівнях функціональної діяльності (рис. 4.16).

Рис. 4.15. Низька активність кислої фосфатази в клітинах крові дітей
основної групи. Мікрофото. Об. 60, ок. 10.
Водночас у групі хворих на ХТ характер гранул і їхня локалізація
суттєво

відрізнялися.

Продукт

ферментативної

реакції

виявлявся

в

нейтрофілах (рис. 4.17) і лімфоцитах (рис. 4.18) у вигляді дрібних гранул і
мав периферійну локалізацію, що свідчить про збереження структури клітин
та участь ферменту у функціональних процесах.
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Рис. 4.16. Висока активність ферменту кисла фосфатаза в окремих
нейтрофілах дитини основної групи. Мікрофото. Об. 60, ок. 10.

Рис. 4.17. Активність кислої фосфатази з периферійною локалізацією в
нейтрофілах крові дітей групи порівняння-1. Мікрофото. Об. 60, ок. 10.

Рис. 4.18. Висока активність ферменту кисла фосфатаза в лімфоцитах
крові дитини групи порівняння-1. Мікрофото. Об. 60, ок. 10.
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Поєднання ЦД-1 та ХТ порівняно з наявністю лише ХТ загалом суттєво
знижує активність гідролітичного лізосомального ферменту КФ в цитоплазмі
нейтрофілів і лімфоцитів. Водночас СЦК при поєднаній патології для
нейтрофілів складає (0,286±0,07), лімфоцитів – (0,165±0,055), ХТ –
((0,362±0,057); р<0,05) і ((0,213±0,038); р<0,05) відповідно.
Слід також зазначити, що завдяки активності гідролітичних ферментів
забезпечується роль нейтрофілів як першої лінії клітинного захисту
організму, а зниження активності процесів гідролізу у хворих дітей свідчить
про відповідний прояв функціональної активності клітин, бактерицидної
функції, порушення фагоцитозу, що сприяє схильності до інфекції та
тяжкості перебігу запальних процесів, зокрема ХТ за наявності ЦД-1.
Виявлені

зміни цитохімічної

характеристики лімфоцитів також

свідчать про вплив ЦД-1 на їхню функціональну активність і з урахуванням
ролі цих клітин в імунних процесах можуть відображати зміни функції ПМ за
наявності ХТ на тлі ЦД-1, збереження помірної та високої активності
гідролітичних ферментів у функціонально активних лімфоцитах.
Отже, виявлені зміни цитохімічного складу клітин крові вірогідно
визначають характер метаболічних порушень при ЦД-1 в дітей і впливають
на перебіг ХТ й імунологічну функцію ПМ, що узгоджується з даними інших
дослідників про те, що імунна система та метаболізм тісно інтегровані.
Проте

варто

відмітити, що отримані

результати

цитохімічних

досліджень клітин крові набувають подальшого розвитку та доповнюють
знання про стан визначених ферментів при ХТ та ЦД-1, можуть бути
практично

корисними

для

дитячих

ендокринологів,

педіатрів,

оториноларингологів, але мають певні можливі обмеження, що накладаються
умовами клінічної практики.
Отримані
урахування

результати

при

розробці

досліджень

підкреслюють

терапевтичних

стратегій

важливість

їх

застосування

комплексного підходу до лікування, що здатне покращити окисно-відновні,
метаболічні, катаболічні й імунологічні процеси і в такий спосіб підвищити
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ефективність лікування дітей, хворих на ХТ і ЦД-1.

4.4.

Результати

мікробіологічного

дослідження

піднебінних

мигдаликів у дітей, хворих на хронічний тонзиліт і цукровий діабет
1-го типу
Науковий

інтерес

також

представляє

виявлення

особливостей

мікробіоценозу ПМ у дітей, хворих на ХТ і ЦД-1. Тому було проведене
клініко-лабораторне дослідження з вивчення мікробіоценозу ПМ у дітей,
хворих на ЦД-1 і за наявності ХТ.
Для вирішення поставленого завдання були відібрані 47 дітей, хворих
на ЦД-1, яким було виконане клініко-лабораторне обстеження й які
перебували на лікуванні в ендокринологічному відділенні НДСЛ “Охматдит”
МОЗ України в 2013-2014 рр.
Основну групу спостережень (n=31) склали пацієнти, хворі на ХТ і ЦД1, а порівняльну (n=16) – діти з ЦД-1, які не мали ХТ.
Мікробіологічні дослідження, що включали в себе визначення якісного
та кількісного складу мікробіоценозу ПМ, виконувалися відповідно до
діючих нормативних документів за загальноприйнятими методиками.
За

результатами

проведених

досліджень

було

виявлено,

що

мікробіоценози ПМ у дітей, хворих на ЦД-1, переважно складалися з монота полікомпонентних асоціацій аеробної та факультативно-анаеробної
мікрофлори. 2-3-компонентні асоціації в дітей, хворих на ХТ і ЦД-1,
зустрічалися в 2,5 рази частіше, ніж у пацієнтів із ЦД-1 без ХТ.
Згідно з проведеними дослідженнями, не було відмічено достовірних
відмінностей між персистенцією мікробіоценозів, що складалися з 2-3
мікроорганізмів, у хворих на ЦД-1 з наявністю ХТ та дітей групи порівняння.
Слід зазначити, що мікробіоценози, що включали в себе 2 та більше
представників, були виявлені в 50 % хворих на ЦД-1 дітей з ХТ і без нього
(p<0,05). Дані представлені на рис. 4.19.
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Рис. 4.19. Кількісна характеристика мікробіоценозів, виділених з
піднебінних мигдаликів дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу.
Загалом у дітей з патологією ПМ було виділено 54 штами
мікроорганізмів, що в середньому склало (1,5±0,3) ізоляту на одного
обстежуваного хворого. У групі порівняння цей показник становив 26
представників із середнім кількісним показником видової персистенції 1,6.
Видовий склад мікробіоценозів ПМ у обстежених дітей, хворих на ЦД1, мав різний склад і більш виражені відмінності (табл. 4.4).
Таблиця 4.4
Характеристика мікробіоценозу піднебінних мигдаликів у обстежених
дітей
Групи обстежених хворих
основна

порівняння

Представники

частота

щільність

частота

щільність

роду та виду

виділення

мікробної

виділення

мікробної

мікроорганізмів

мікроорганізмів

Staphylococcus
aureus

абс.

%

19

61

колонізації мікроорганізмів колонізації lg
lg КУО/г
(М±m)
4,42±0,4*

абс.

%

13

81

КУО/г
(М±m)
3,62±0,52
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Продовження табл. 4.4
Групи обстежених хворих
основна

порівняння

Представники

частота

щільність

частота

щільність

роду та виду

виділення

мікробної

виділення

мікробної

мікроорганізмів

мікроорганізмів

3

4

25

3

12

6,1±0,2

0

0

-

1

3

3

2

12

3

7

21

4,71±0,51*

2

12

3,8±0,1

1

3

3

1

6

3

Echerichia coli

1

3

3

0

0

-

Н/п нейсерії

9

29

3

3

18

3

Саndida albicans

2

6

3,5±0,5

2

12

3,5±0,5

Streptococcus
pyogenes
Staphylococcus
epidermidis
Klebsiella
pneumonie
Enterobacter
fecal

10

32

4

КУО/г

%

viridans

%

lg КУО/г

абс.

Streptococcus

абс.

колонізації мікроорганізмів колонізації lg
(М±m)

(М±m)

Примітка. * – достовірна різниця між показниками груп (р<0,05).
Згідно з отриманими результатами обстеження в дітей, хворих на ХТ і
ЦД-1 незалежно від його стадії, ПМ активно колонізували представники
гноєрідних коків: Streptococcus pyogenes було виділено в 12 % пацієнтів у
кількості lg 6,1±0,2 КУО/г, плазмокоагулюючі стафілококи (в найбільшій
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кількості Staphylococcus aureus) – 61 % в кількості lg 4,01-4,82 КУО/г.
Представники роду ентерококів Klebsiella, Enterobacter, E. coli в дітей
основної групи персистували значно частіше порівняно з пацієнтами групи
порівняння (в кількості, що перевищувала lg 3 КУО/г). Особливо це
стосується дітей, хворих на ЦД-1, з наявністю ХТ, де штам Klebsiella
pneumonie було висіяно в 3,5 рази частіше, ніж у порівняльній групі. Даний
патоген висівався в 22 % у кількості lg 4,01-5,41 КУО/г.
Крім того, в дітей, хворих на ЦД-1, спостерігалося розширення
видового складу мікробіоценозів ПМ при ХТ та його відсутності за рахунок
представників дріжджових грибів. Даний мікроорганізм був однаково
представлений в осіб, хворих на ЦД-1, за наявності ХТ та його відсутності,
водночас колонізація спостерігалася в кількості lg 3,5 КУО/г.
Характерною особливістю основної групи обстежених пацієнтів також
було зниження частоти виділення представників резидентної мікрофлори
(коринебактерії, лактобактерії), що присутні в ПМ за умови їхнього
нормального мікробіоценозу.
Достовірна різниця при ХТ була виявлена відносно представників
індигенної мікрофлори (непатогенних нейсерій, Staphylococcus aureus),
що найчастіше висівалися в дітей, хворих на ЦД-1. Водночас порушення
компенсаторних механізмів при досліджуваній патології призводило до
достовірно

інтенсивнішого

мікроорганізмами

заселення

ПМ

грамнегативними

(представниками неферментуючих грамнегативних

бактерій, ентеробактерій), що частіше колонізували поверхню ПМ. Отже,
щільність обсіменіння ПМ у дітей, хворих на ХТ і ЦД-1, у середньому
склала lg (3,86±0,78) КУО/г, а в осіб із ЦД-1 без ХТ – lg (3,35±0,43)
КУО/г (р=0,05).
Аналогічна

тенденція

спостерігалася

при

дослідженні

бактеріологічного матеріалу в дітей, хворих на ХФ і ЦД-1.
Дані щодо чутливості штамів S. aureus до різних груп антибіотиків
наведені на рис. 4.20.
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Рис. 4.20. Чутливість штамів S. aureus до різних груп антибіотиків.
Стосовно чутливості виділених штамів мікроорганізмів з ПМ у дітей,
хворих на ЦД-1, слід відзначити, що отримані результати також мали
характерні особливості (табл. 4.5).
Таблиця 4.5
Штами виділених мікроорганізмів і їхня чутливість до антибіотиків
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Як видно з отриманих даних, найбільш чутливими до виділених
мікробних збудників інфекцій ВДШ у дітей, хворих на ЦД-1, були групи
амінопеніцилінів і макроліди. Також необхідно відмітити, що інфекція з
атиповими збудниками є чинниками, що обтяжують перебіг запальних
захворювань ЛОР-органів у дітей, хворих на ЦД-1, оскільки не завжди
вдається провести їх ранню діагностику та підібрати етіологічне лікування.
Отже, антибактеріальну терапію таким дітям слід здійснювати тільки з
урахуванням можливого збудника інфекції та соматичного статусу пацієнта.
У більшості випадків у практиці оториноларинголога застосування при
стартовій терапії знаходять пеніциліни, захищені амінопеніциліни та
цефалоспорини 2 покоління як найбільш активні стосовно основних
збудників інфекції ЛОР-органів.
Проте особливий мікробний склад у вогнищах запалення в дітей,
хворих на ЦД-1, порушення клітинного та гуморального імунітету, що
призводять до явища незакінченого фагоцитозу, утворення біоплівок і
феномену інтерналізації (проникнення бактерій у клітини епітелію слизових),
диктують необхідність пошуку антибактеріального препарату, який може
вирішити вищезгадані проблеми.
З

урахуванням

результатів

проведеного

клініко-лабораторного

дослідження з вивчення мікробіоценозу ПМ у дітей, хворих на ЦД-1, були
зроблені наступні висновки. Видовий і кількісний склад мікробіоценозу ПМ
у дітей основної групи достовірно відрізнявся від мікробних асоціацій у дітей
групи порівняння. Мікробний склад патологічних змін ПМ у дітей, хворих на
ЦД-1, був розширений за рахунок персистенції Staphylococcus aureus (61 %),
Streptococcus viridans (32 %), Streptococcus pyogenes (12 %), представників
ентеробактерій (Klebsiella pneumonie – 22 %), а також наявності дріжджових і
пліснявих грибів.
Встановлені кількісні характеристики мікробних асоціацій у дітей,
хворих на ХТ і ЦД-1, достовірно перевищували показники при порівнянні з
хворими на ЦД-1 без ХТ. Досліджені та виявлені мікробіоценотичні
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особливості стану ПМ у дітей основної групи вказували на необхідність і
доцільність включення до схем лікування способів і антисептичних засобів,
що мають спрямовану протимікробну дію, а також можуть забезпечувати
відновлення та збереження нормального мікробіоценозу ПМ.
4.5. Цитоморфологічні особливості стану піднебінних мигдаликів у
дітей, хворих на хронічний тонзиліт і цукровий діабет 1-го типу
Для дослідження цитоморфологічних особливостей вмісту лакун ПМ у
дітей, хворих на ХТ і ЦД-1, було проведене клініко-лабораторне обстеження
51 пацієнта віком від 6 до 18 років. До першої групи спостереження
(основної) увійшли 40 (78,4 %) дітей, хворих на ЦД-1, в яких було
діагностовано ХТ, до другої (порівняння) – 11 (21,6 %) із ЦД-1 без ХТ, з них
14 (27,5 %) дівчаток, 37 (72,5 %) хлопчиків, середній вік становив
(11,5±4,6) років. У 65 % обстежених дітей, хворих на ЦД-1, спостерігався
ГКВР, 20 % – ГКСО, 15 % – ГКО.
У просвіті крипти здорової людини виявляються невелика кількість
злущеного плоского епітелію, лімфоцити, плазмоцити, макрофаги, бактерії.
При високому рівні клітинного складу з лакун ПМ у препаратах
зустрічаються групи плазмоцитів, що слугує цитологічною ознакою
активізації імунних процесів у тканині ПМ (рис. 4.21).

Рис. 4.21. Група плазмоцитів у препараті вмісту лакун піднебінних
мигдаликів дитини основної групи. Забарвлення за Паппенгеймом, х1000.
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Під дією антигенів лімфоцити здатні трансформуватися в активні
великі малодиференціюючі клітини, морфологічно подібні до баластних, що
відображено на рис. 4.22.

Рис. 4.22. Лімфоцити в стані баластної трансформації в препараті
вмісту лакун піднебінних мигдаликів дитини основної групи. Забарвлення за
Паппенгеймом, х1000.
Крім баластної трансформації, стимуляція підвищувала мітотичну
активність імунокомпетентних клітин, що показано на рис. 4.23.

Рис. 4.23. Мітоз (1), лімфоцити в стані баластної трансформації (2),
нейтрофільний лейкоцит з дегенеративними змінами (3) в препараті вмісту
лакун піднебінних мигдаликів дитини основної групи. Забарвлення за
Паппенгеймом, х1000.
У препаратах також були виявлені макрофаги, що поглинають
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втрачену активність нейтрофільних лейкоцитів (рис. 4.24).

Рис. 4.24. Макрофаг, що містить нейтрофільні лейкоцити, в препараті
вмісту лакун піднебінних мигдаликів дитини основної групи. Забарвлення за
Паппенгеймом, х1000.
Цитологічними ознаками низького рівня клітинного складу з крипт ПМ
при їх хронічному запальному процесі виступають практично повна
відсутність

лімфоїдних

елементів,

велика

кількість

нейтрофільних

лейкоцитів і гістіоцитів на тлі рясної змішаної бактеріальної флори.
Нейтрофільні

лейкоцити

часто

мають

ознаки

дегенеративних

змін

(наприклад, вакуолізацію цитоплазми), легко руйнуються при виготовленні
мазка (рис. 4.25).

Рис. 4.25. Нейтрофільні лейкоцити з незавершеним фагоцитозом
бактерій (1), гістіоцити (2) в препараті вмісту лакун піднебінних мигдаликів
дитини основної групи з низьким рівнем клітинного складу. Забарвлення за
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Паппенгеймом, х1000.
У цитологічних препаратах можна також було спостерігати явища
незавершеного фагоцитозу, коли бактерії в нейтрофілах не тільки не
перетравлюються, а й добре зберігаються (рис. 4.26).

Рис. 4.26. Нейтрофільні лейкоцити з незавершеним фагоцитозом
бактерій у препараті вмісту лакун піднебінних мигдаликів дитини основної
групи з низьким рівнем клітинного складу. Забарвлення за Паппенгеймом,
х1000.

Рис. 4.27. Препарат вмісту лакун піднебінних мигдаликів дитини
основної групи при середньому рівні клітинного складу. Фіолетовими
стрілками вказані скупчення лімфоцитів, червоною – клітина плоского
епітелію, зеленою – нейтрофільний лейкоцит. Бактеріальної флори небагато,
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фон мазка ясний.

Рис. 4.28. Препарат вмісту лакун піднебінних мигдаликів дитини
основної групи при низькому рівні показників

клітинного складу.

Нейтрофільні лейкоцити вказані голубими стрілками, гістіоцити (тканинні
моноцити) – червоними.
Отже, за результатами проведеного цитологічного дослідження з
лакун

ПМ

у

дітей

основної

групи

були

виділені

наступні

цитоморфологічні особливості.
1.

Низький рівень показників клітинного складу – помірний або високий

ступінь десквамації плоского епітелію з ознаками проліферації клітин і
дегенеративних

змін.

Зустрічаються

гігантські

багатоядерні

клітини

хронічного запалення. Нейтрофільні лейкоцити з незавершеним фагоцитозом
бактерій у великій кількості. Місцями макрофаги. Гістіоцити в невеликій
кількості. Лімфоцити зрідка або відсутні. Бактеріальна флора змішана,
зокрема спірохети, фузобактерії, у великій кількості, місцями гриби.
2.

Середній рівень показників клітинного складу – в препараті

переважають
трансформації.

активні

лімфоцити,

Місцями

частиною

плазмоцити,

окремо

в
та

стані
в

баластної
скупченнях.

Нейтрофільні лейкоцити в невеликій кількості. Клітини плоского
епітелію, окремо та в пластах у невеликій кількості. Змішана бактеріальна
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флора в невеликій кількості.
3.

Високий рівень показників клітинного складу – характеризується

вмістом у препараті великої кількості активних лімфоцитів, окремо та в
скупченнях,

частиною

в

стані

баластної

трансформації,

місцями

мітотично поділених клітин. Нейтрофільні лейкоцити в невеликій
кількості. Плазмоцити місцями, окремо та в скупченнях. Помірна
десквамація плоского епітелію. Змішана бактеріальна флора в помірній
кількості.
Проведений статистичний аналіз даних цитологічного дослідження
основної групи з урахуванням у них ГК встановив результати, що
представлені на рис. 4.29.

Примітка. * – р<0,05, ** – р<0,01 – статистично значуща різниця при
порівнянні показників високого рівня клітинного складу з даними середнього
та низького рівнів у пацієнтів основної групи при різних типах ГК.
Рис. 4.29. Показники рівня клітинного складу в дітей основної групи
при цитологічному дослідженні з лакун ПМ.
Щодо перебігу ХТ з частими та рідкими загостреннями в дітей,
хворих на ЦД-1, було встановлено також характерні особливості
цитологічного стану, що проявлялися достовірним зменшенням високого
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рівня клітинного складу, яка була відмічена в обох групах, що вказує не
необхідність проведення місцевої стимуляції й імунокорегуючої терапії
(рис. 4.30).

Примітка. * – р<0,05, ** – р<0,01 – статистично значуща різниця при
порівнянні показників високого рівня клітинного складу з даними середнього
та низького рівнів у пацієнтів основної групи при рідких і частих
загостреннях ХТ.
Рис. 4.30. Показники рівня клітинного складу в дітей основної групи
при рідких і частих загостреннях ХТ.
4.6. Дослідження місцевого імунітету при хронічному тонзиліті в
дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу
Для вивчення особливостей стану показників місцевого імунітету в
ротовій частині глотки в дітей, хворих на ЦД-1, було проведене обстеження
29 дітей з даною патологією, які лікувалися в ендокринологічному та ЛОРвідділеннях НДСЛ “Охматдит” МОЗ України, та 11 пацієнтів з ХТ без ЦД-1,
які склали групу порівняння-1.
Відповідно до діючих рекомендацій дітям натщесерце проводили забір
ротоглоткового секрету. Основну групу спостережень (n=15) склали діти,
хворі на ЦД-1, в яких було діагностовано ХТ, їхній середній вік становив
(11,3±2,55) років. Групу порівняння (n=14) склали діти, хворі на ЦД-1, які не
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мали ХТ, їхній середній вік становив (10,8±3,21) років. Група порівняння-1
(n=11) складалася з дітей, хворих на ХТ без ЦД-1, їхній середній вік становив
(9,4±2,99) років (рис. 4.31).

Рис. 4.31. Віковий діапазон обстежених дітей основної та порівняльних
груп.
Згідно

з

проведеними

дослідженнями,

було

встановлено,

що

концентрація sIgА в РГС в дітей, хворих на ЦД-1, знаходилася на вищому
рівні порівняно з нормою. Подібна тенденція відмічалася в усіх групах
спостереження, що відображено на рис. 4.32, 4.33.

Рис. 4.32. Вміст секреторного імуноглобуліну А в ротоглотковому
секреті дітей основної та порівняльних груп порівняно з нормою.
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Рис. 4.33. Вміст секреторного імуноглобуліну А в ротоглотковому
секреті дітей основної та порівняльних груп.
Проведені імунологічні дослідження концентрації лактоферину в РГС
дітей, хворих на ХТ і ЦД-1, показали, що в пацієнтів основної групи вона
була значно нижчою порівняно з дітьми груп порівняння (рис. 4.34).

Рис. 4.34. Вміст лактоферину в ротоглотковому секреті дітей основної
та порівняльних груп.
Рівень ΙL-1β у РГС дітей основної групи був вдвічі нижчим, ніж у
пацієнтів груп порівняння, що відображено на рис. 4.35.
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Рис. 4.35. Вміст інтерлейкіну-1β в ротоглотковому секреті дітей
основної та порівняльних груп.
Вміст α-ΙNF у РГС дітей, хворих на ЦД1 з ХТ, був достовірно понад
вдвічі вищим (р=0,05) порівняно з групами порівняння (рис. 4.36).

Рис. 4.36. Вміст α-інтерферону в ротоглотковому секреті дітей основної
та порівняльних груп.
Враховуючи

результати

проведеного

клініко-лабораторного

дослідження з вивчення показників місцевого імунітету в ротовій частині
глотки в дітей, хворих на ЦД-1, були зроблені наступні висновки.
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Гуморальні механізми захисту РГС в дітей, хворих на ХТ і ЦД-1,
достовірно (р=0,05) відрізняються наступними особливостями: зниження
рівня концентрації sIgА, лактоферину та вдвічі – ΙL-1β, підвищення вмісту αΙNF понад удвічі порівняно з групою порівняння, що свідчить про
імунологічну недостатність, що потребує корекції.
Дані результати проведеного дослідження є важливими і будуть
враховані при аналізі ефективності схем консервативного лікування ХТ та
ХФ в дітей, хворих на ЦД-1. Подальше поглиблене вивчення особливостей
показників місцевого імунітету в дітей, хворих на ХТ і ЦД-1, є доцільним, що
дозволить диференційовано розглядати питання вибору методів і засобів
лікування, а також профілактики захворювань ВДШ у дитячому віці.
4.7. Особливості психоемоційного стану дітей, хворих на цукровий
діабет 1-го типу та хронічний тонзиліт
Психоемоційні порушення, що виникають у дітей, хворих на ЦД-1,
можна умовно поділити на дві групи:
1.

первинні психічні розлади, що стають передумовою розвитку ЦД-1,
здебільшого в таких дітей наявні астенічний, астенодепресивний
синдроми,

що

супроводжуються

порушеннями

сну,

апетиту,

вегетативними проявами;
2.

вторинні психічні розлади, що виникають в результаті хвороби. Діти
тривало знаходяться в лікарні, отримують медичні маніпуляції (ін’єкції
інсуліном),

зазвичай

вони

соматично

ослаблені,

тому

може

спостерігатися затримка психічного розвитку, передусім страждає
емоційно-вольова сфера.
Протягом 2013-2017 рр. разом зі співробітниками кафедри спеціальної
психології та медицини Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова

було

проведене клінічне дослідження з визначення

психоемоційної сфери в дітей, хворих на ХТ і ЦД-1, які перебували на
стаціонарному лікуванні в ендокринологічному відділенні НДСЛ “Охматдит”
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МОЗ України.
Даний контингент осіб часто госпіталізується в лікувальні заклади,
тому емоційне реагування на хворобу може починатися саме з моменту
першої госпіталізації. Водночас кожна наступна госпіталізація сприяє
розвитку негативних емоцій у дитини.
У проведеному дослідженні брали участь 152 дитини віком 7-12 років,
хворі на ХТ і ЦД-1. Діагноз ХТ був встановлений дитячим отоларингологом,
а ЦД-1 верифікований ендокринологами та підтверджений клінічними,
інструментальними та лабораторними методами обстеження.
За результатами обстеження даних пацієнтів було виявлено, що в дітей,
хворих на ЦД-1, крім супутньої ЛОР-патології (ХТ, РНК, ВНП тощо),
відмічалися порушення з боку психоемоційної сфери.
Для проведення дослідження емоційної сфери в дітей, хворих на ЦД-1,
були застосовані: графічна методика “Кактус” М.А. Панфілової, “Неіснуюча
тварина” та кольоровий тест Люшера. Аналізуючи результати, отримані після
проведення методики “Кактус”, у дітей, хворих на ХТ і ЦД-1, виявили
наявність агресії переважно на дорослих у 76,2 %. Спостерігалася агресія
помірного рівня переважно на однолітків і низького, яка необхідна дитині
для психологічного захисту. Крім того, в 66,7 % пацієнтів була виявлена
занижена

самооцінка.

Завищення

самооцінки,

наявність

ознак

егоцентричності та прагнення бути лідером спостерігалися в 33,3 % дітей. За
допомогою цієї методики виявили, що більшість пацієнтів цінують сімейні
відносини та прагнуть домашнього захисту (67,5 %). Поодинокі випадки
зниження прагнення до домашнього захисту спостерігалися в 33,5 % дітей.
Отримані результати тесту “Неіснуюча тварина” показали, що в більшості
пацієнтів (56,8 %) відмічалися страхи, відчуття незахищеності та тривожності.
З метою виявлення нервово-психічного стану, стійкості до стресів,
комунікативних

здібностей

і

внутрішньо-особистісного

конфлікту

був

застосований кольоровий тест Люшера. За отриманими результатами відмітили,
що більшість дітей невпевнені в собі, нерішучі, самооцінка занижена, емоційно
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лабільні, тривожні, в них спостерігається втомлюваність, виснаженість (64,3 %).
Незначна кількість пацієнтів (17,3 %) мала позитивний емоційний стан, що
характеризувався емоційним задоволенням, прагненням спілкуватися.
Проаналізувавши отримані результати обстежених дітей, дійшли висновку
про необхідність застосування психокорекційної програми в даної категорії осіб.
Для перевірки ефективності запропонованої програми діти, які брали участь в
обстеженні, були поділені на дві групи: основну (експериментальну - ЕГ) та
контрольну (КГ). До ЕГ увійшли 45 пацієнтів, які активно залучалися до роботи,
завдання, які їм пропонувалися, ставилися з урахуванням особистості загалом.
Застосовували індивідуальну та групову корекційну роботу. Перевагу надавали
індивідуальній

психокорекції,

оскільки

вона

комплексно

впливає

на

інтелектуальну, поведінкову й емоційну сфери дитини.
Робота з дітьми даної вікової категорії починалася з індивідуальних
корекційних занять тривалістю 15-20 хв. Заняття проводилися 2-3 рази на
тиждень, а за необхідності (часті пропуски занять, високий рівень агресивної
поведінки) їх кількість збільшувалася. Програма починалася з проведення
індивідуальних занять (25-30 занять, 1-2 рази на тиждень). Індивідуальні
заняття продовжувалися 2-3 місяці. Після цього дітей залучали до груп для
проведення групових занять, що тривали 30-40 хв і відбувалися 1-2 рази на
тиждень (кількість дітей у групі становила 4-5). Тривалість психокорекційної
програми була розрахована на 1 рік.
У випадках, коли дитина категорично відмовлялася працювати в групі
або з якихось причин її робота в групі була неможливою (високий рівень
тривожності, патологічний страх, виражена загальмованість, високий рівень
агресивної поведінки), початок групових занять відкладався. Кожне заняття
складалося з трьох частин: організаційно-підготовчої, основної та заключної.
Організаційно-підготовча частина передбачала створення робочої атмосфери,
зосередження уваги дітей на занятті. У доступній формі пояснювалася мета
заняття, виконувалися окремі вправи на релаксацію. Основна частина
передбачала виконання запланованих ігор, вправ, завдань, спрямованих на
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краще усвідомлення тих чи інших емоційних реакцій і станів. В ігровій формі
в змодельованих ситуаціях відбувалося формування в дітей адекватного
реагування. Заключна частина передбачала виконання окремих вправ на
релаксацію, зняття емоційного збудження, обговорення того, що не
сподобалося

та

не

вдалося

виконати.

При

груповій

психокорекції

виконувалися завдання на групову інтеграцію та психорегулюючі вправи.
У лікувальних закладах в дітей, хворих на ХТ і ЦД-1, в яких
спостерігалися емоційні порушення, використовувалися методи арт-терапії
(ізо-, музико-, ігротерапія, аплікація, ліплення тощо). Діти, які тривало (до 1
місяця) перебували в ендокринологічному відділенні, також проходили
психокорекцію з психологом клініки НДСЛ “Охматдит” МОЗ України і
волонтерами-психологами. Якщо дитина перебувала в лікувальному закладі з
батьками, до програми психокорекції залучали і батьків, з якими проводили
бесіди, круглі столи, пояснювали, як після виписки зі стаціонару в домашніх
умовах використовувати методи арт-терапії для дитини.
Після виписки зі стаціонару психолог давав рекомендації (програми)
психологічної корекції та пропонував продовжувати використовувати їх за
місцем проживання. Психолог, з яким вони займалися вдома, мав право за
необхідності доповнювати та змінювати програму. Програма психологічної
корекції включала заняття з батьками та педагогами.
Основним завданням психокорекції досліджуваної вікової категорії дітей
було формування та розвиток навичок і вмінь життєдіяльності та поведінки на
основі прояву суб’єктних, внутрішньоособистісних регуляторів поведінки. Тому
заняття насамперед були спрямовані на розвиток самооцінки та довільної
саморегуляції поведінки; позитивного самоставлення; навичок розпізнавання та
демонстрації емоцій; навичок спілкування.
Пропонувалися ігри на взаємодію на рівні емоцій (“Телефон настрою”,
“Море хвилюється”); на переживання емоцій страху, радощів (“Злий Змій
Горинич”); взаємодопомоги та співчуття; на сумісну діяльність тощо.
Оскільки негативні емоційні прояви дитини супроводжуються напруженням
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усіх груп м’язів, пропонували поєднувати ігротерапію з музикотерапією для
релаксації та зняття психоемоційного напруження (“Сонечко і хмаринка”,
“Холодно – жарко”).
Запропонована програма психокорекції була спрямована на зменшення
відчуття страху, агресії, тривожності, виснаженості, що допоможе дитині
легко вступати в контакт з медичним персоналом, сприятиме уникненню
психологічних травм під час парентеральної щоденної інсулінотерапії,
розвиватиме комунікативні здібності, допоможе адаптації в соціумі, що зі
свого боку сприятиме менш агресивному перебігу захворювання. Дієвість
програми перевіряли повторним діагностичним обстеженням дітей ЕГ тими
ж методиками, що і для виявлення. Отримані результати порівнювали з КГ
пацієнтів, з якими корекційна робота не проводилася.
Після застосування корекційної програми за даною методикою
середній показник агресивності в дітей ЕГ зменшився майже втричі (з 81,6 %
до 26,6 %). Середній показник агресивності в дітей КГ суттєво не змінився.
Результати показників агресивності до та після корекційної роботи за
проективними методиками “Кактус” і “Неіснуюча тварина” наведені в
табл. 4.6, 4.7.
Таблиця 4.6
Результати показників агресивності до та після корекційної роботи за
проективною методикою “Кактус”
Основна Контрольна
Показники
агресивності

група (до

група (до

корекції)

корекції)

(n=45)

(n=49)

Основна група

Контрольна

(після корекції)

група (без

(n=45)

корекції) (n=49)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

34

75,5

37

75,5

16

35,5*

29

59,2

Великий малюнок,
займає 2/3 аркуша за
висотою
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Продовження табл. 4.6
Основна Контрольна
Показники
агресивності

група (до

група (до

корекції)

корекції)

(n=45)

(n=49)

Основна група

Контрольна

(після корекції)

група (без

(n=45)

корекції) (n=49)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

39

86,6

43

87,7

12

26,6*

34

69,4

41

91,1

46

93,8

9

20*

34

69,4

33

73,3

30

61,2

11**

24,4

22

44,9

37

81,6

39

79,6

12*

26,6

30

60,8

Часті голки
розташовані по
всьому малюнку
Голки гострі, довгі
Лінії, що не
потрапляють в одну
точку
Середнє значення за
показниками
агресивності
Примітка. * – р<0,01, ** – р<0,05 – різниця статистично значуща між
КГ й ЕГ після завершення корекційної програми.
Таблиця 4.7
Результати показників агресії до та після корекційної роботи за
проективною методикою “Неіснуюча тварина”
Основна Контрольна
Показники агресії

Вербальна агресія

група (до

група (до

корекції)

корекції)

(n=45)

(n=49)

Основна група

Контрольна

(після корекції)

група (без

(n=45)

корекції) (n=49)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

17

37,8

26

53

8

17,7*

19

38,8
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Продовження табл. 4.7
Основна Контрольна
Показники агресії

Захисна вербальна
агресія
Спонтанна агресія
Агресивний
самозахист

група (до

група (до

корекції)

корекції)

(n=45)

(n=49)

Основна група

Контрольна

(після корекції)

група (без

(n=45)

корекції) (n=49)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

15

33,3

19

38,8

8

17,7*

17

34,7

11

24,4

8

16,3

2

4,4*

8

16,3

17

37,8

15

30,6

5

11,1*

13

26,5

Примітка. * – р<0,05 – різниця статистично значуща між КГ й ЕГ після
завершення корекційної програми.
Проаналізовано, що після корекції в дітей ЕГ в 2 рази зменшилися
прояви вербальної (з 37,8 % до 17,7 %) і спонтанної (з 24,4 % до 13,3 %)
агресії. Також знизився агресивний самозахист (з 37,8 % до 11,1 %). Значних
змін у дітей КГ не спостерігалося.
Отже, в дітей було відмічене значне зменшення проявів агресивної
поведінки, спрямованої на медичний персонал, своїх однолітків, що
підтвердилося

двома

проведеними

діагностичними

методиками.

Нівелювання чи зменшення проявів агресії сприятиме поліпшенню
загального стану дитини, а саме зменшенню виснаженості, астенічних
проявів, буде спостерігатися більш адекватне ставлення до своєї
хвороби.
Відокремлені психологічні чинники показали зменшення проявів у
дітей ЕГ (табл. 4.8).
Отже, після проведених корекційних занять відмітили, що в дітей
ЕГ знизилися прояви агресії, тривожності, виснаження, захисту від
оточуючих.
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Таблиця 4.8
Результати змін показників психологічних чинників до та після
корекційної роботи за проективною методикою “Неіснуюча тварина”
Основна Контрольна
Психологічні
чинники

група (до

група (до

корекції)

корекції)

(n=45)

(n=49)

Основна група

Контрольна

(після корекції)

група (без

(n=45)

корекції) (n=49)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Тривожність

31

68,9

37

75,5

7

15,5*

35

71,4

Виснаження

39

86,6

37

75,5

13

28,9**

23

46,9

9

20

15

30,6

2

4,4*

13

26,5

21

46,6

17

34,7

7

15,5**

15

30,6

13

28,9

14

28,6

5

11,1**

13

26,5

13

28,9

14

28,6

5

11,1**

12

24,5

Наявність проблем і
труднощів у
спілкуванні
Захист від оточуючих
зі страхом і тривогою
Захист від оточуючих
з підозрою
Готовність до захисту
будь-якого рівня та в
різноманітних
ситуаціях
Примітка. * – р<0,01, ** – р<0,05 – різниця статистично значуща між
КГ й ЕГ після завершення корекційної програми.
Прояви фрустраційних реакцій у дітей перевіряли за допомогою
методики

вивчення

фрустраційних

реакцій

С.

Розенцвейга

та

відмітили значне зменшення екстрапунитивних (з 64,4 % до 24,4 %),
імпунитивних (з 24,4 % до 8,8 %) реакцій у дітей ЕГ після корекції
(табл. 4.9).
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Таблиця 4.9
Результати фрустраційних реакцій до та після корекційної роботи

Фрустраційні
реакції

Основна

Контрольна

Основна

Контрольна

група (до

група (до

група (після

група (без

корекції)

корекції)

корекції)

корекції)

(n=45)

(n=49)

(n=45)

(n=49)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Екстрапунитивні

29

64,4

27

55,1

11

24,4*

25

51,0

Імпунитивні

11

24,4

18

36,7

4

8,8*

21

42,8

Інтропунитивні

5

11,1

7

14,3

1

2,2**

6

12,2

Примітка. * – р<0,01, ** – р<0,05 – різниця статистично значуща між
КГ й ЕГ після завершення корекційної програми.
Отже, після проведеної індивідуальної корекційної роботи відмітили,
що в більшої кількості дітей агресивні прояви до однолітків і медичного
персоналу зменшилися. Це було відзначено не тільки психологом, а й
вчителями та батьками. У груповій роботі, хоч і меншою мірою, але
агресивна поведінка проявлялася. На нашу думку, це може бути пов’язане з
тим, що деякі діти за станом здоров’я не відвідували заняття регулярно та
перебували

на

індивідуальному

графіку

навчання,

а

отже,

менше

знаходилися в соціумі. Вищеозначене потребувало збільшити кількість
групових занять у програмі. Також зменшилася кількість дітей зі страхами,
тривожністю, виснаженістю. Слід зазначити, що в незначного відсотка
пацієнтів після застосування психокорекційної програми залишилися прояви
агресії, страхи, тривожність, замкненість тощо. Це, на нашу думку, пов’язане
з нерегулярним відвідуванням занять, байдужістю батьків щодо проведення
занять вдома тощо.
Спостереження за дітьми ЕГ протягом шести місяців після завершення
корекційної програми показали, що вони навчилися реагувати на дратування
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менш агресивно, більш витримано сприймати фруструючі ситуації. Крім
того, в дітей покращилися міжособистісні стосунки, вони стали з більшим
розумінням ставитися до почуттів і вчинків інших дітей, підвищилася їхня
готовність до колективної форми діяльності.
На позитивні зміни в поведінці дітей ЕГ також вказували батьки та
вчителі. Було відмічено, що в дітей зменшилися прояви агресивної та
з’явилися ознаки більш адаптивної поведінки, знизилися прояви тривоги та
страху.
Безсумнівним досягненням психокорекційної роботи було те, що вона
позитивно комплексно вплинула не лише на емоційно-вольову сферу дитини,
а й інтелектуальну.
В інтелектуальній сфері діти почали:
–

частково усвідомлювати мотиви своєї поведінки, особливості своїх
стосунків, емоційних і поведінкових реакцій;

–

розуміти неконструктивний характер низки своїх дій, емоційних і
поведінкових стереотипів;

–

усвідомлювати міру своєї участі у виникненні конфліктних і
психотравмувальних ситуацій;

–

певним способом реагувати в разі виникнення провокуючих ситуацій.
В емоційній сфері:

–

покращилися розуміння та вербалізація власних почуттів та емоцій;

–

модифікувався спосіб переживань, емоційного реагування.
У вольовій сфері діти:

–

навчилися стримувати свої неадекватні реакції;

–

виробили та закріпили адекватні форми поведінки та реагування на
основі досягнень у пізнавальній та емоційній сферах.
Отже, проведене емпіричне дослідження дає підстави стверджувати,

що діти, хворі на ХТ і ЦД-1, потребують спеціальної медико-психологопедагогічної допомоги для того, щоб агресивність не закріплювалася як
патологічна риса особистості; страхи, тривожність, виснаженість не
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перейшли в підлітковому віці в депресивні стани, акцентуації характеру,
іпохондричні синдроми, психопатії тощо, що надалі можуть ускладнювати
перебіг основного захворювання. Психопрофілактика має стати тією
складовою

системи,

що

буде

сприяти

попередженню

виникнення

вищеописаних станів у дітей будь-якої вікової категорії.
Висновки до розділу 4
Отже, за результатами проведених клініко-лабораторних досліджень
було встановлено, що в дітей, хворих на ЦД-1, найбільш виражені зміни
ЛОР-органів спостерігалися у вигляді ХХГ, де провідне місце займав ХТ,
який було діагностовано в 33,6 % пацієнтів, ХФ – 3,11 %, ХА – 4,8 %.
Патологія порожнини носа та ППН в дітей, хворих на ЦД-1, зустрічалася в
29,8 %, водночас зміна внутрішньої архітектоніки носа у вигляді ВНП з
порушенням носового дихання відзначалася в 19 % пацієнтів, риносинусит –
5,6 %, РНК – 5,2 %.
Отримані дані клініко-анамнестичного обстеження свідчать про
необхідність раннього виявлення ХХГ в дітей, хворих на ЦД-1, на
доклінічній стадії й ефективного лікування цих захворювань для запобігання
погіршенню перебігу захворювання та підвищення якості життя пацієнтів. До
клінічних протоколів огляду дітей, хворих на ЦД-1, необхідно включати не
тільки консультацію окуліста, невролога, але і дитячого оториноларинголога.
Результати проведених біохімічних досліджень показали статистично
істотну відмінність показників HbA1c, ЗХС, ХЛВЩ в дітей, хворих на ХТ і
ЦД-1, порівняно з пацієнтами з ЦД-1 без ХТ. Те, що значення показника
HbA1c у таких дітей є статистично істотно більшим, ніж відповідне значення
в порівняльній групі, може свідчити про значне погіршення перебігу ЦД-1 в
пацієнтів за наявності ХТ. Зміни лабораторних показників у групі
обстежуваних дітей доцільно враховувати під час проведення їм курсу
консервативного лікування ХТ.
Виявлені особливості мікробіоценозу ПМ у дітей, хворих на ХТ і ЦД-1,
залежно від клінічної стадії перебігу не тільки представляють науковий
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інтерес, а й мають важливе практичне та клінічне значення. Насамперед
отримані нами дані дозволять диференційовано розглядати питання вибору
методів і антисептичних засобів для місцевого лікування ХТ з урахуванням
визначених мікроорганізмів, що забезпечить відновлення та збереження
нормального мікробіоценозу ПМ.
Проведене цитоморфологічне дослідження вмісту крипт ПМ у дітей,
хворих на ХТ і ЦД-1, є додатковим інформативним методом оцінки
лакунарного стану ПМ. Визначення клітинного складу мазків з крипт,
особливо у випадках з неяскраво вираженою симптоматикою, дозволяє
точніше встановити форму ХТ, оцінити можливості лімфоїдної тканини ПМ і
ефективність проведеного консервативного лікування ХТ.
Встановлені особливості гуморального механізму захисту РГС в дітей,
хворих на ХТ і ЦД-1, свідчать про характерну імунологічну недостатність,
що потребує корекції. Визначені зміни показників місцевого імунітету є
важливими

та

будуть

враховані

при

аналізі

ефективності

схем

консервативного лікування ХТ та ХФ у дітей, хворих на ЦД-1.
Дані

психоемоційного

стану

обстежених

хворих

на

основі

використаних психодіагностичних методик показали наявність у них страхів,
відчуття

незахищеності,

тривожності,

втомлюваність,

виснаженість,

заниження самооцінки. Після проведення в них психокорекційної програми
було виявлене зниження показників агресивності, агресії та фрустраційних
реакцій, що необхідне для застосування з метою попередження виникнення
вищеописаних станів і поліпшення якості життя пацієнтів.
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РОЗДІЛ 5
ПОРУШЕННЯ СТАНУ МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПРИ
ХРОНІЧНИХ ХВОРОБАХ ГЛОТКИ В ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1-ГО ТИПУ
5.1. Вивчення стану мікроциркуляторного русла в дітей, хворих на
цукровий діабет 1-го типу, та його впливу на розвиток хронічних
хвороб глотки
Досі недостатньо вивченим є питання порушень мікроциркуляції в
дітей, хворих на ЦД-1 на тлі патології ЛОР-органів. Тому було проведено
дослідження з визначення стану МЦР в дітей, хворих на ЦД-1 на тлі
хронічної патології ЛОР-органів.
Для вирішення цього питання були обстежені 93 дитини, хворі на ЦД1, які знаходилися на лікуванні в міському ендокринологічному відділенні
ДКЛ № 6 м. Києва та НДСЛ “Охматдит” МОЗ України. Серед усіх
обстежених пацієнтів було 37 (39,7 %) дівчаток, 56 (60,3 %) хлопчиків.
Усі хворі проходили загальноклінічне й оториноларингологічне
обстеження, на підставі якого були виділені дві групи: до першої (основної)
увійшли 70 (75,3 %) дітей, хворих на ЦД-1, в яких було виявлено хронічну
патологію ЛОР-органів, другої (порівняння) – 23 (24,7 %) із ЦД-1 без
вказаної патології. При оториноларингологічному обстеженні оцінювали
анамнестичні дані (часті ГРВІ, ангіни, синуїти, візити до ЛОР-лікаря з
приводу рецидивуючих носових кровотеч).
При первинному огляді хворих проводили МКРС (з оцінкою стану
слизової

оболонки

порожнини

носа,

визначали

наявність

ексудату,

вираженість капілярів у зоні Кісельбаха), фарингоскопію (з оцінюванням
слизової оболонки задньої стінки глотки, структури та розмірів ПМ,
встановлювали симптоми Гізе, Зака, Преображенського), мікроотоскопію.
Оцінку стану МЦР здійснювали за допомогою КНЛ за стандартною
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методикою. Стан мікроциркуляції бульбарної кон’юнктиви оцінювали за
допомогою щілинної лампи з подальшою фотореєстрацією.
Структура ЛОР-патології в пацієнтів основної групи була наступною:
ХТ – 34 (48,5 %), ВНП – 16 (22,9 %), РНК – 10 (14,3 %), РНК в поєднанні з
ВНП – 10 (14,3 %).
При оцінці анамнестичних даних звертали увагу на тривалість
захворювання ЦД-1 у пацієнтів обох груп (рис. 5.1).

Примітка. * – р<0,05 при порівнянні обох груп.
Рис. 5.1. Тривалість перебігу цукрового діабету 1-го типу залежно від
наявності хронічної патології ЛОР-органів.
Встановлено, що при порівнянні цього показника між досліджуваними
групами середня тривалість захворювання в основній групі складала
(3,68±0,05) років, а в порівняльній була значно меншою – ((2,8±0,2) років)
(р<0,05), що свідчить про взаємозв’язок тривалості перебігу ЦД-1 з
наявністю хронічної патології ЛОР-органів у дітей.
У пацієнтів обох груп було визначено НbАlс і, відповідно, рівень ГК
відповідно до загальноприйнятих стандартів. Оцінка ГК в обох групах
спостереження представлена на рис. 5.2.
Як видно з отриманих даних, в основній групі на тлі хронічної ЛОРпатології достовірно переважала кількість дітей з ГКВР (61,4 % проти 34,8 %
у порівняльній). Водночас 1/3 пацієнтів основної групи мала ГКСО, тільки
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7,2 % – ГКО, тоді як у групі порівняння в половини хворих (56,5 %) був
діагностований оптимальний ГК і тільки у 8,7 % – субоптимальний. Різниця
між групами була достовірною (р<0,05). Дані результати свідчать про тяжчий
перебіг ЦД-1 на тлі хронічної патології ЛОР-органів.

Примітка. * – р <0,05 при порівнянні пацієнтів обох груп.
Рис. 5.2. Розподіл дітей основної та порівняльної груп за рівнем
глікемічного контролю.
Слід також відмітити, що при детальному розгляді основної групи
спостерігалася тенденція до збільшення хронічної патології ЛОР-органів
з погіршенням ГК (табл. 5.1). У групі з оптимальним ГК визначалися
пацієнти з ХТ (40 %) і ВНП (60 %), водночас були відсутні порушення у
вигляді РНК.
Таблиця 5.1
Розподіл пацієнтів основної групи згідно з рівнем глікемічного контролю
ГКО (n=5)

Патологія
ЛОР-органів

ГКСО (n=22)

ГКВР (n=43)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

ХТ

2

40

12

54,5

20

46,5

РНК

0

0

2

9,1

8

18,6
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Продовження табл. 5.1
ГКО (n=5)

Патологія
ЛОР-органів

ГКСО (n=22)

ГК ВР (n=43)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

РНК+ВНП

0

0

2

9,1

8

18,6

ВНП

3

60

6

27,3

7

16,3

У групі хворих із субоптимальним ГК і ГКВР ХТ виявлявся
практично в половині випадків (54,5 % і 46,5 %), спостерігалася
тенденція до збільшення кількості хворих з РНК залежно від погіршення
ГК (9,1-18,6 %).
Як видно з отриманих даних, характерною особливістю була
закономірність збільшення проявів ХТ та РНК у дітей, хворих на ЦД-1, з
погіршенням стану ГК.
Наступним дослідженням при хронічній патології ЛОР-органів у дітей,
хворих на ЦД-1, була оцінка МЦР за допомогою БМБК та КНЛ. Результати
КНЛ в групі обстежених хворих представлені в табл. 5.2.
Таблиця 5.2
Ступінь порушення мікроциркуляторного русла за даними капіляроскопії
нігтьового ложа в пацієнтів основної та порівняльної груп

Ступінь порушення МЦР

Основна група (n=40)

Група порівняння (n=14)

абс.

%

абс.

%

Норма

7

17,5

7

50*

I ступінь

13

32,5

4

25,5

II ступінь

9

22,5

2

14,5

III ступінь

11

27,5

1

7,1*

Примітка. * – р<0,05 при порівнянні пацієнтів обох груп.
Отже, за результатами проведеної КНЛ менше 1/3 дітей, хворих на
ЦД -1 на тлі хронічної патології ЛОР-органів, достовірно мають нормальну
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структуру капілярів, на відміну від половини пацієнтів групи порівняння.
Крім того, спостерігається тенденція до збільшення кількості осіб з
вираженими порушеннями мікроциркуляції в основній групі.
Також було встановлено, що II-III ступені порушень мікроциркуляції
були виявлені в дітей основної групи (22,5-27,5 %), водночас у порівняльній
II ступінь спостерігався в 14,5 %, III – тільки в 7,1 % (р<0,05), що в 3 рази
менше, ніж за наявності хронічної патології ЛОР-органів.
Аналіз визначення ступеня зміни мікроциркуляції за даними КНЛ
залежно від характеру патології ЛОР-органів показав, що за наявності ХТ в
третини пацієнтів (20-30-35 %) відмічаються різні ступені змін, при
виявленні РНК більш виражений III (33,3 %), I і II – по 25 %. При ВНП
залежність ступеня порушень мікроциркуляції зворотна (при I ступені –
37,5 %, III – 12,5 %). Отримані дані підтверджують взаємний вплив порушень
мікроциркуляції на перебіг ХТ в дітей, хворих на ЦД-1.
При оцінці результатів БМБК в дітей основної групи також були
виявлені характерні особливості, а саме визначалася залежність судинних
порушень від характеру ЛОР-патології, особливо за наявності ХТ.
При ХТ у хворих спостерігалися судинні порушення у вигляді
нерівномірності калібру судин (45 %), одиничних мікроаневризм (65 %),
міандричної звивистості капілярів (80 %) і венул (50 %), одиничних артеріоловенулярних анастомозів (35 %). Також відмічалися позасудинні порушення у
вигляді мікрогеморагій (15 %) і периваскулярного набряку (10 %). Характерні
типові зміни судин, що були діагностовані при БМБК, представлені на рис. 5.3.
У дітей, хворих на ЦД-1 з РНК, було виявлено судинні порушення у
вигляді множинних мікроаневризм (75 %), одиничних сакуляцій венул
(66,7 %), міандричної звивистості капілярів (75 %), наявності судинних
клубочків (83,3 %) та сітчастої структури капілярів (66,7 %). Також у цієї
групи пацієнтів визначалися внутрішньосудинні порушення за типом сладжфеномена

(16,7 %),

позасудинні

зміни

(мікрогеморагії)

характерні типові порушення представлені на рис. 5.4.

(16,7 %).

Ці
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Рис. 5.3. Звивистість венул і нерівномірність калібру судин при
біомікроскопії бульбарної кон’юнктиви.

Рис. 5.4. Судинні клубочки та міандрична звивистість капілярів за
даними біомікроскопії бульбарної кон’юнктиви.
Для пацієнтів з ВНП були характерні наступні судинні зміни: одиничні
нерівномірність калібру судин (75 %) і сакуляція венул (50 %), міандрична
звивистість капілярів (75 %), також спостерігалися одиничні артеріоловенулярні анастомози (37,5 %). Внутрішньо- та позасудинні зміни в цієї
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групи хворих виявлені не були. Загальні результати проведеної БМБК в дітей
основної групи відображені в табл. 5.3.
Таблиця 5.3
Показники біомікроскопії бульбарної кон’юнктиви залежно від
характеру ЛОР-патології

ХТ (n=20)

Показники БМБК

РНК+ВНП (n=12) ВНП (n=8)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Артеріоло-венулярний

1:3,1:4

14

70

7

58,3

6

75

коефіцієнт

1:5,1:6

6

30

5

41,7

2

25

Нерівномірність

одиничні

11

55

6

50

6

75

калібру судин

множинні

9

45

6

50

2

25

одиничні

13

65

3

25

4

50

множинні

7

35

9

75

4

50

одиничні

7

35

8

66,7

4

50

множинні

2

10

2

16,7

2

25

венул

10

50

8

66,7

3

37,5

капілярів

16

80

9

75

6

75

артеріол

6

30

4

33,3

2

25

одиничні

9

45

2

16,7

4

50

множинні

6

30

10

83,3*

3

37,5

Сітчаста структура

одиничні

8

40

10

83,3*

3

37,5

капілярів

множинні

7

35

8

66,7

4

50

Артеріоло-венулярні

одиничні

7

35

4

33,3

3

37,5

анастомози

множинні

5

25

4

33,3

8

25

Мікроаневризми

Сакуляція венул

Міандрична
звивистість

Судинні клубочки
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Продовження табл. 5.3
ХТ (n=20)

Показники БМБК

абс.

РНК+ВНП (n=12) ВНП (n=8)

%

абс.

%

абс.

2

16,7

0

16,7

0

Сладж-феномен

0

Мікрогеморагії

3

15

2

Периваскулярний набряк

2

10

0

%

0

Примітка.* – р<0,05 при порівнянні пацієнтів сусідніх груп.
Отже, в результаті вивчення стану МЦР в дітей, хворих на ЦД-1, і його
впливу на розвиток ХТ були зроблені наступні висновки.
Проведені

дослідження

показали,

що

при

більшій

тривалості

захворювання ((3,68±0,05); p<0,05) в 75,3 % дітей, хворих на ЦД-1, було
виявлено хронічну патологію ЛОР-органів, серед якої переважали ХТ
(48,5 %), РНК (28,6 %), ВНП (22,9 %).
Аналіз результатів оцінки тяжкості ЦД-1 за станом ГК в обстежених
пацієнтів підтвердив значний вплив ХТ на підвищення показників НbАlс,
причому 61,4 % таких хворих мали рівень ГКВР.
Була встановлена залежність ЛОР-патології від ступеня порушення
мікроциркуляції

за

даними

КНЛ

в

дітей,

хворих

на

ЦД-1,

що

характеризувалася виявленням порушень мікроциркуляції в 3 рази частіше,
ніж без захворювань ЛОР-органів.
Показники БМБК в дітей, хворих на ЦД-1, встановили наявність
судинних і позасудинних порушень мікроциркуляції на тлі ХТ, судинних,
поза- та внутрішньосудинних порушень у пацієнтів з РНК, тільки судинних –
ВНП.
Отримані результати свідчили про необхідність своєчасної та ранньої
діагностики ХТ та показників мікроциркуляції для вибору адекватних
методів їх корекції.
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5.2. Мікрориноскопічне

дослідження

гемомікроциркуляторного

русла слизової оболонки носа та вивчення нюху в дітей, хворих на
цукровий діабет 1-го типу
Для мікрориноскопічного дослідження гемомікроциркуляторного русла
були обстежені 176 дітей, хворих на ЦД-1, які знаходилися на стаціонарному
лікуванні в ендокринологічному відділенні НДСЛ “Охматдит” МОЗ України
в

період

2013-2015

оториноларингологічне

рр.

Усім

пацієнтам

обстеження

з

було

проведене

застосуванням

за

загальне

необхідності

відеоендоскопії з фіксацією мікроангіопатій і стану слизової оболонки НП,
реєстрації отриманих даних у розробленій анкеті огляду.
Вивчення показників МКРС слизової оболонки НП проводили за
методикою А.А. Молдавської та співавт. [172] у вдосконаленій нами
модифікації. При мікрориноскопічному дослідженні слизової оболонки
ділянки Кісельбаха в 79,1 % спостережень мікросудини НП були доступні
для огляду без використання спеціальної апаратури, а в 20,9 % хворих
судини чітко визначалися лише при застосуванні ендоскопічної оптики.
За статевим розподілом обстежених дітей, хворих на ЦД-1, 55 %
(n=97) становили хлопчики, 45 % (n=79) – дівчатка. Віковий діапазон
пацієнтів коливався від 4 до 18 років (середній вік – (10,54±4,47)). В
основній групі спостереження ХТ було діагностовано в 33 % (n=58)
випадків; ВНП – 22 % (n=38); ГПМ і гіпертрофію аденоїдних вегетацій –
13 % (n=22); ХФ – 8 % (n=15); РНК – 8 % (n=15). Групу порівняння склали
28 дітей, хворих на ЦД-1 без ЛОР-патології.
Розподіл пацієнтів основної та порівняльної груп згідно з рівнем ГК
представлений на рис. 5.5.
Як видно з отриманих даних, чим вищий рівень ГК в дітей, хворих на
ЦД-1, тим частіше (75 %) у них відмічалися РНК, що було небезпечним для
життя пацієнта та потребувало невідкладної медичної допомоги й
адекватного лікування.
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Рис. 5.5. Розподіл дітей основної групи спостереження згідно з рівнем
глікемічного контролю.
Для оцінки стану слизової оболонки носа в дітей, хворих на ЦД-1, була
розроблена таблиця, до якої заносилися дані при первинному огляді пацієнта
з

урахуванням

клініко-анатомічних

змін

і

фіксації

виявлених

мікроциркуляторних порушень. Вони відображені в табл. 5.4.
Таблиця 5.4
Характеристика стану слизової оболонки носової перегородки в дітей,
хворих на цукровий діабет 1-го типу

Критерії

Характеристика

Праворуч

Ліворуч

абс.

%

абс.

%

суха

54

30,68

55

31,25

Слизова оболонка

наявність кірок

50

28,40

44

25,00

перегородки носа

гіперемована

27

15,34

29

16,47

без змін

80

45,45

82

46,60

розміщені поверхнево

149

84,65

144

81,80

візуалізуються оптично

27

15,34

32

18,18

Вираженість
капілярів у зоні
Кісельбаха
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Продовження табл. 5.4
Критерії

Локалізація судин

Направлення
судин

Орієнтація судин

Характер
розгалуження
Типи
розгалуження

Симетрія
Аномальні
судини
Міандрична
звивистість

Характеристика

Праворуч

Ліворуч

абс.

%

абс.

%

передньоверхнє

32

18,18

31

17,60

передньонижнє

75

42,60

54

30,68

передньосерединне

68

38,63

86

48,86

краніо-каудальне

69

39,20

68

38,63

каудально-краніальне

104

59,10

105

59,66

дорсо-вентральна

39

22,15

42

23,86

вентро-дорсальна

93

52,84

83

47,16

проміжна

43

24,43

48

27,27

проксимальний

94

53,40

84

47,70

дистальний

79

44,88

89

50,56

магістральний

11

6,25

8

4,54

розсипний

106

60,22

69

39,20

змішаний

57

32,38

95

53,97

білатеральна симетрія

11

6,25

12

6,81

білатеральна дисиметрія

162

92,04

161

91,47

аномальних судин немає

169

96,00

170

96,66

є аномальні судини

5

2,84

2

1,13

162

92,04

160

90,9

10

5,68

14

7,95

міандричної звивистості
немає
є міандрична звивистість

Як видно з отриманих даних, за результатами проведеної МКРС в дітей,
хворих на ЦД-1, слизова оболонка НП спостерігалася без змін у 45,45 %
праворуч і 46,6 % ліворуч, сухою вона була в 30,7 % праворуч і 31 % ліворуч,
гіперемованою – 15,3 % праворуч і ліворуч, наявність кірок на НП
відмічалася в 28,4 % праворуч і 25 % ліворуч.
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При здійсненні порівняльної оцінки напряму різних судинних типів
організації зони Кісельбаха були виявлені 2 її основних різновиди:
поширення судин у краніально-каудальному (39,2 % праворуч і 39,1 %
ліворуч) і каудально-краніальному (59 % праворуч і 59,6 % ліворуч) напрямах
(рис. 5.6). Судини мали різну просторову орієнтацію: дорсо-вентральну
(22,15 % праворуч і 23,8 % ліворуч) і вентро-дорсальну (52,8 % праворуч і
46,8 % ліворуч) (рис. 5.7). Типовим напрямом судин переднього відділу НП
був каудально-краніальний з вентро-дорсальною орієнтацією.

Рис. 5.6. Каудально-краніальний напрям судин носової перегородки за
даними мікрориноскопії.

Рис. 5.7. Вентро-дорсальна орієнтація судин слизової оболонки носової
перегородки з мікрогеморагіями в дитини 6 років з рецидивуючими носовими
кровотечами на тлі цукрового діабету 1-го типу при мікрориноскопії.
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При роздільному дослідженні судинного малюнка правої та лівої половин
носа за типом розгалуження, локалізації судинної сітки, її напряму тільки в
6,25 % праворуч і 6,57 % випадків ліворуч було виявлено його відносний збіг
(білатеральна симетрія), в інших (92,5 % праворуч і 91,6 % ліворуч) відмічалися
відмінності за даними критеріями (білатеральна асиметрія) (рис. 5.8).
У частини обстежених були виявлені аномальні судини (2,84 % праворуч і
1,13 % ліворуч), що були представлені окремими варикозно розширеними
судинами, сіткою дрібних судин і капілярів. Міандрична звивистість капілярів
була діагностована в 6 % праворуч і 7,95 % випадків ліворуч (рис. 5.9).

Рис. 5.8. Проксимальне розгалуження судин носової перегородки з
поодинокими мікрогеморагіями при мікрориноскопії в дитини 5 років з
цукровим діабетом 1-го типу та хронічним тонзилітом.

Рис. 5.9. Міандрична звивистість капілярів слизової оболонки носової
перегородки при мікрориноскопії.
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Отже, результати МКРС дослідження слизової оболонки НП в дітей,
хворих на ЦД-1, дозволили розробити клініко-анатомічну класифікацію
мікросудинних
включаючи

змін

у

підепітеліальному

систематизацію

судин

за

шарі

ділянки

вищевказаними

Кіcельбаха,
критеріями.

Запропонована класифікація може слугувати анатомічною основою для
раннього виявлення мікроциркуляторних змін і розробки щадних методів
консервативного лікування РНК в дітей, хворих на ЦД-1.
Проведені

дослідження

стану

та

топографічних

особливостей

кровоносного русла передньо-перегородкової ділянки носа дають можливість
для розробки й обґрунтування оптимальних варіантів консервативного
лікування РНК та мікроциркуляторних порушень слизової оболонки НП в
дітей, хворих на ЦД-1 за наявності ХТ.
Для дослідження нюхової функції носа була обстежена 31 дитина,
хвора

на

ЦД-1,

яка

знаходилася

на

стаціонарному

лікуванні

в

ендокринологічному відділенні НДСЛ “Охматдит” МОЗ України в період
2013-2015

рр.

Після

проведеного

загального

клінічного

й

оториноларингологічного обстеження в них було вивчено нюх з реєстрацією
отриманих даних у розробленій анкеті огляду.
При дослідженні були застосовані наступні стандартні розчини в
порядку висхідних за силою запахів: 1 – 0,5 % розчин оцтової кислоти
(слабкий запах), 2 – винний спирт 70 % (середньої сили запах), 3 – настоянка
валеріани проста (сильний запах), 4 – нашатирний спирт (надсильний запах),
5 – вода дистильована (контроль).
При сприйнятті всіх запахів відмічали нюх 1 ступеня, середнього та
більш сильних – 2, сильного та надсильного – 3.
За статевим розподілом обстежених дітей, хворих на ЦД-1, 58 % (n=18)
становили хлопчики, 42 % (n=13) – дівчатка. Віковий діапазон пацієнтів
коливався від 5 до 18 років (середній вік – (11,29±4,65)). Структура ЛОРпатології в основній групі спостереження була наступною: у 35 % (n=11)
діагностувався ХТ, 22 % (n=7) – ВНП, 10 % (n=3) – РНК, 33 % (n=10) дітей не
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мали супутньої ЛОР-патології.
Серед пацієнтів основної групи, хворих на ЦД-1, за наявності ЛОРпатології (ХТ, ВНП, РНК) переважала кількість дітей з ГКВР (61,3 %).
Водночас 5 (16,2 %) пацієнтів основної групи мали субоптимальний ГК і
тільки 7 (22,5 %) – оптимальний.
За результатами проведеного дослідження нюхової функції в дітей,
хворих на ЦД-1, у 81 % пацієнтів був встановлений нюх 1 ступеня (варіант
норми), 19 % – 2 (ВНП спостерігалося в 5 осіб, ХТ – 1).
Отже, проведене дослідження нюхової функції в дітей, хворих на ЦД-1,
з хронічною патологією ЛОР-органів не виявило суттєвих достовірних
порушень нюху за коморбідного перебігу даних патологій.
5.3. Кореляційні зв’язки показників мікроциркуляції в дітей,
хворих на цукровий діабет 1-го типу на тлі хронічної патології
ЛОР-органів
Враховуючи отримані та вищеописані дані мікроциркуляторного
дослідження, було проведене поглиблене вивчення стану та кореляційних
зв’язків показників МЦР слизової оболонки НП при МКРС та БМБК в дітей,
хворих на ЦД-1 на тлі хронічної патології ЛОР-органів.
Для вирішення цього завдання було вивчено та проаналізовано дані
клініко-лабораторного обстеження 93 дітей, хворих на ЦД-1, які перебували на
лікуванні в ендокринологічному відділенні ДКЛ № 6 і НДСЛ “Охматдит” МОЗ
України м. Києва. Віковий діапазон залучених до дослідження пацієнтів становив
від 5 до 17 років. Серед усіх обстежених дітей 37 (39,7 %) були дівчатками, 56
(60,3 %) – хлопчиками. Основну групу (n=70) склали пацієнти, хворі на ЦД-1 з
ХТ (34; 48,5 %), ВНП (16; 22,9 %), РНК (10; 14,3 %), а також 10 (14,3 %) осіб, в
яких РНК були виявлені в поєднанні з ВНП. До другої (порівняння) групи
увійшли 23 дитини, хворі на ЦД-1 без патології ЛОР-органів. При оцінці
анамнестичних даних середня тривалість ЦД-1 в основній групі складала
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(3,68±0,05) років, порівняння – (2,8±0,2) років (р<0,05). Оцінка ГК в обох групах
спостереження представлена в табл. 5.5.
Таблиця 5.5
Розподіл дітей основної та порівняльної груп залежно від рівня
глікемічного контролю

Глікемічний контроль

Основна група (n=70) Група порівняння (n=23)
абс.

%

абс.

%

ГКО

5

7,2*

13

56,5

ГКСО

22

31,4

2

8,7

ГКВР

43

61,4*

8

34,8

Примітка. * – р<0,05 при порівнянні пацієнтів обох груп.
При детальному вивченні хворих основної групи спостерігалася
тенденція до збільшення патології ЛОР-органів у дітей з погіршенням ГК
(рис. 5.10).

Рис. 5.10. Розподіл пацієнтів основної групи за рівнем глікемічного
контролю.
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При проведенні кореляційного аналізу був виявлений прямий зв’язок
рівня ГК та наявності аномальних судин слизової оболонки НП в ділянці
Кісельбаха (r=0,488; р<0,05) у пацієнтів, хворих на ХТ і ЦД-1, що
підтверджує суттєвий вплив перебігу захворювання на порушення стану
МЦР.
При дослідженні МЦР слизової оболонки носа в основній групі
залежно від хронічної патології ЛОР-органів були отримані діагностичні
показники, які відображені на рис. 5.11.

Примітка. * – р<0,05 при порівнянні пацієнтів різних груп.
Рис. 5.11. Показники мікроциркуляторного русла слизової оболонки
носової перегородки у хворих основної групи.
Отже, в 100 % пацієнтів з РНК були виявлені локальні зміни
слизової оболонки НП, на відміну від осіб з ХТ. Крім того, в 62,5 %
пацієнтів з РНК та ВНП спостерігалися сухість і наявність кірок на
слизовій оболонці НП, що відмічалося достовірно частіше порівняно з
хворими з ХТ. У 87,5-87,7 % пацієнтів з РНК та ВНП капіляри в ділянці
Кісельбаха були

виражені

поверхнево

та

визначалася характерна

міандрична звивистість. Також у них була достовірно виявлена (р<0,05)
білатеральна асиметрія, на відміну від осіб з ХТ (64,2 %). Отже, отримані
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результати свідчили про тісний взаємозв’язок хронічної патології ЛОРорганів, зокрема ХТ, зі встановленими порушеннями мікроциркуляції в
дітей, хворих на ЦД-1. За даними проведеного кореляційного аналізу був
виявлений прямий взаємозв’язок між наявністю хронічної ЛОР-патології
та присутністю судинних клубочків (r=0,529; р<0,05), а також змінами
сітчастої структури капілярів (r=0,332; р<0,05) за даними БМБК. Вказані
результати кореляційного аналізу між показниками МКРС та БМБК
представлені на рис. 5.12.

Примітка. * – р<0,05.
Рис. 5.12. Кореляційні зв’язки між показниками мікрориноскопії
слизової оболонки носової перегородки та біомікроскопії бульварної
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кон’юнктиви.
Отже,

враховуючи

результати

проведених

досліджень,

було

встановлено прямий кореляційний зв’язок між показниками МКРС слизової
оболонки НП (сухість слизової оболонки) та наявністю множинних
мікроангіопатій (r=0,349; р<0,05), сакуляцією венул (r=0,320; р<0,05) за
даними бульбарної мікроскопії. А також кореляційний зв’язок між
аномальними судинами та наявністю судинних клубочків (r=0,459; р<0,05),
нерівномірністю калібру судин (r=0,329; р<0,05), сакуляцією венул (r=0,375;
р<0,05).

Показник

міандричної

звивистості

капілярів

мав

прямий

кореляційний зв’язок з наявністю судинних клубочків (r=0,378; р<0,05).
Позасудинні порушення у вигляді геморагій, що визначалися при
МКРС слизової оболонки НП в дітей, хворих на ЦД-1, достовірно
корелювали з міандричною звивистістю капілярів (r=0,314; р<0,05) і
наявністю аномальних судин (r=0,378; р<0,05).
Отримані кореляційні зв’язки вказують на значне ураження МЦР в
дітей, хворих на ЦД-1 на тлі хронічної патології ЛОР-органів, особливо за
наявності ХТ та РНК.
В якості клінічного прикладу наводимо фотографії пацієнта М., 10 р.,
який знаходився на лікуванні в ендокринологічному відділенні ДКЛ № 6 з
діагнозом: Цукровий діабет 1-го типу, глікемічний контроль високого
ризику. Хронічний тонзиліт. Рецидивуючі носові кровотечі (рис. 5.13, 5.14).

Рис. 5.13. Геморагії слизової оболонки носової перегородки за даними
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мікрориноскопії в пацієнта М., 10 р.

Рис. 5.14. Міандрична звивистість і аномальна судина в пацієнта М.,
10 р. за даними біомікроскопії бульбарної кон’юнктиви.
Отже, за результатами проведеного дослідження показників МЦР в
дітей, хворих на ЦД-1 на тлі хронічної патології ЛОР-органів, було
встановлено, що при ХТ фіксуються більш виражені зміни порушення МЦР,
що потребують своєчасної ранньої діагностики та проведення відповідної
терапії.
Висновки до розділу 5
Отримані результати свідчать про виражений взаємозв’язок тривалості
ЦД-1 за наявності хронічної патології ЛОР-органів у дітей і підтверджують
взаємний вплив порушень мікроциркуляції при ХТ та РНК у таких пацієнтів,
а також свідчать про збільшення в них даних захворювань з погіршенням
рівня ГК.
Результати МКРС дослідження слизової оболонки НП в дітей, хворих
на

ЦД-1,

дозволили

мікросудинних
включаючи

змін

у

розробити

клініко-анатомічну

підепітеліальному

систематизацію

судин

за

шарі

ділянки

вищевказаними

класифікацію
Кіcельбаха,
критеріями.

Запропонована класифікація може слугувати анатомічною основою для
раннього виявлення мікроциркуляторних змін і розробки щадних методів
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консервативного лікування РНК у даного контингенту хворих.
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РОЗДІЛ 6
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТКАНИН І КРОВІ В
ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 1ГО ТИПУ
6.1. Антиоксидантний статус крові при експериментальному
цукровому діабеті в щурів
Серед механізмів, які призводять до розвитку та посилення перебігу
ЦД-1

та

його

ускладнень,

значна

роль

належить

інтенсифікації

окислювального стресу. За цих умов відбувається надмірне утворення АФК
та посилення процесів аутоокислення глюкози. Водночас в організмі виникає
порушення

балансу

між

прооксидантними

процесами

та

системою

антиоксидантного захисту. [292] АФК, що утворюються за фізіологічних
умов, беруть участь у регуляторних процесах, є сигнальними молекулами,
впливають на активність деяких протеїназ і фосфатаз, а також експресію
генів. Проте внаслідок їх надзвичайно високої активності та надмірних
концентрацій АФК здатні викликати порушення метаболізму клітин у
результаті розвитку окислювального стресу, що призводить до порушення
процесів мембранного транспорту, змін активності ферментів, генних
мутацій, ушкодження структури білків, ліпідів тощо. [122] Ба більше,
окислювальний стрес, індукований гіперглікемією, запускає механізми
ушкодження β-клітин і в такий спосіб прискорює розвиток і прогресування
ЦД-1.
В основі розвитку багатьох пізніх ускладнень ЦД-1, зокрема мікро- та
макроангіопатій, нефропатій тощо одним з основних патогенетичних
механізмів є окислювальний стрес. [100] Тому постійна регуляція кількості
продукування АФК з метою підтримки їхнього рівня у фізіологічних межах є
необхідною для функціонування клітин в організмах людини та тварин. Таку
регуляцію від згубної дії надпродукції АФК, забезпечуючи гальмування
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окислювально-вільнорадикальних

реакцій,

що

запобігає

окисненню

біологічно активних сполук в організмі, виконує антиоксидантна система
(АОС) захисту. ЇЇ основними ланками є ферментативна та неферментативна.
Одним з основних компонентів ферментативної ланки АОС є СОД. Вона
каталізує перетворення супероксидного аніонрадикалу з утворенням гідроген
пероксиду та надалі – кисню та води. Висока активність СОД була виявлена в
печінці, серці, а також еритроцитах крові. [95]
Порушення основних шляхів метаболізму в організмі, що виникають
при ЦД-1, тісно пов’язані з ослабленням функціонування імунної системи.
[435] Підвищену сприйнятливість до інфекцій у пацієнтів із ЦД-1 пов’язують
з порушенням захисних функцій організму в результаті пригніченого
імунітету, посиленої клітинної адгезії мікроорганізмів, схильності до
катаболічних

процесів.

Особливо

складним

є лікування

ЦД-1

при

коморбідності з іншими хронічними захворюваннями, як-от ХТ. За таких
умов ХТ посилює метаболічні порушення, індуковані ЦД-1, призводить до
декомпенсації вуглеводного обміну та кетоацидозу, що зі свого боку
погіршує перебіг патологічного процесу в ПМ. [74] Тому важливе значення в
клініці лікування ЦД-1 за наявності ХТ має комплексна терапія з
застосуванням сучасних імунореабілітаційних препаратів.
Серед засобів неспецифічної імунофармакотерапії особливий інтерес з
погляду клінічної ефективності викликає комбінований рослинний препарат
BNO 1030. Його складниками є активні компоненти кореня алтею, квітів
ромашки, трави хвоща польового, листя волоського горіха, трави деревію,
кори дуба, трави кульбаби лікарської. Завдяки цим компонентам препарат
має виразну імуномодулюючу дію, що спрямована на активацію ланки
неспецифічного імунного захисту (збільшення кількості й активності
фагоцитів, кілерного захисту, а також відновлення антитілоутворення за умов
імуносупресії). Проте досліджень із застосування даного препарату в дітей,
хворих на ХТ і ЦД-1, в літературі виявлено не було.
Вивчення впливу фітопрепарату BNO 1030 на антиоксидантний
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статус крові за ЕЦД проводили на інтактних щурах-самцях на основі
визначення в них продукції АФК в лейкоцитах крові. Даний показник
вимірювали, використовуючи 2’,7’-дихлорофлуоресцеїн діацетат (2’,7’Dichlorofluorescin diacetate, Sigma-Aldrich) у кінцевій концентрації 25
мкмоль/л (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Типова гістограма інтенсивності флуоресценції 2’,7’дихлорофлуоресцеїн діацетату за каналом FL1 log.
Вміст живих, апоптотичних і некротичних лейкоцитів детектували,
використовуючи анексин V, кон’югований з GFP (Green fluorescent Protein) і
РІ

(Propidium

iodide,

Sigma-Aldrich,

США).

Для

цього

клітини

ресуспендували в 1 мл анексин-зв’язуючого буфера (10 моль/л Hepes,
140 моль/л NaCl, 2,5 моль/л CaCl2) й осаджували при 400g протягом 7 хв.
Видаляли надосадову фракцію, клітини ресуспендували в 500 мкл анексинзв’язуючого буфера з додаванням анексин-GFP у кінцевій концентрації
0,6 мкг/мл, РІ – 5,0 мкг/мл. Зразки перемішували на вортексі й інкубували
при кімнатній температурі протягом 15 хв.
Після цього зразки були проаналізовані за допомогою протокового
цитофлуориметра

COULTER

EPICS

XL.

Флуоресцентні

сигнали

досліджуваних зразків реєстрували за каналом FL1 (515-535 нм) для GFP
(рис. 6.2) та FL3 (620-630 нм) – РІ (рис. 6.3). Були проаналізовані понад 20000
подій з кожного зразка. Обробку результатів проводили за допомогою
програми FCS Express V3.
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Рис. 6.2. Флуоресцентні сигнали досліджуваних зразків за каналом FL1
(515-535 нм) для GFP.
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Рис. 6.3. Флуоресцентні сигнали досліджуваних зразків за каналом FL3
(620-630 нм) для РІ.
Активність СОД визначали мікропланшетним методом, загальний
об’єм проби становив 0,25 мл. До 200 мкл свіжоприготованої суміші
(0,1 ммоль/л ЕДТА, 62 ммоль/л НСТ (нітросиній тетразолій) 294 ммоль/л
NADH у 50 ммоль/л фосфатному буфері рН 7,4) додавали 25 мкл зразка.
Реакцію запускали додаванням 25 мкл свіжоприготовленого 33 ммоль/л PMS
(phenazine methosulfate) у 50 ммоль/л фосфатному буфері рН 7,4, що містив
0,1 ммоль/л EДTA. Екстинцію вимірювали при довжині хвилі 560 нм.
Порівняння активності СОД за ЕЦД та дії препарату здійснювали відносно
контролю, який приймали за 100 %.
При аналізі рівня АФК в лейкоцитах крові було виявлено, що в
діабетичних щурів у гранулоцитах він збільшується на 17 % порівняно з
групою контрольних тварин. Проте рівень АФК в агранулоцитах крові
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діабетичних щурів не змінювався та був таким самим, як у групі контрольних
тварин. Отримані дані свідчать про те, що на тлі гіперглікемії, індукованої
ЕЦД, відбувається посилене утворення АФК, що запускає розвиток
окислювального стресу та підвищує швидкість окислення глюкози.
Ці дані узгоджуються з результатами інших дослідників, які показали,
що існує зв’язок між розвитком окислювального стресу в лейкоцитах, рівнем
глюкози в крові, артеріальним тиском і С-реактивним білком. [295] Рівень
АФК в гранулоцитах крові діабетичних щурів, яким був уведений препарат
BNO 1030, збільшувався на 8 %, тоді як в агранулоцитах він знижувався на
5 % порівняно з групою тварин без застосування даного препарату (рис. 6.4).

Примітка. * – р<0,05 порівняно з контрольною групою; # – р<0,05
порівняно з групою ЕЦД.
Рис.

6.4.

Відносна

флуоресценція

Dichlorodihydrofluorescein

у

гранулоцитах та агранулоцитах крові діабетичних щурів (n=5).
При оцінці життєздатності лейкоцитів крові було виявлено, що за ЕЦД
загибель більшості цих клітин відбувається шляхом апоптозу. За умов
застосування BNO 1030 у групі діабетичних щурів рівень апоптотичних
клітин знижувався та становив 13,7 % порівняно з групою, якій препарат не
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вводили (20,8 %). Крім того, рівень апоптозу в контрольних щурів, які також
отримували BNO 1030, зменшився на 3 % порівняно з групою контрольних
тварин (рис. 6.5.)

Примітка. * – р<0,05 порівняно з контрольною групою; # – р<0,05
порівняно з групою ЕЦД.
Рис. 6.5. Життєздатність лейкоцитів крові за умов експериментального
цукрового діабету (n=5).
Отримані дані щодо здатності BNO 1030 запобігати загибелі
лейкоцитів можуть свідчити про те, що складники препарату при поєднанні
потенційно

здатні

виявляти

опосередковану

антибактеріальну

дію.

Підтвердженням цього можуть бути дані інших дослідників, які показали, що
препарати, виготовлені з комбінації рослин, ефективно запобігають розвитку
рецидивуючих інфекцій ВДШ. [263]
На тлі інтенсифікації окислювального стресу доцільним було
з’ясувати стан системи АОС. При визначенні активності ключового
ензиму АОС (СОД) було встановлено, що в сироватці крові діабетичних
щурів вона знижувалася на 17,6 %. Вказане є свідченням того, що
продукція

супероксидних

радикалів

(O 2)

значно

перевищує

функціональну спроможність ензиму (рис. 6.6). Введення діабетичним
щурам BNO 1030 протягом двох тижнів призводило до часткового
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підвищення активності СОД, що свідчить про його протекторну дію на
стан АОС.

Примітка. * – р<0,05 порівняно з контрольною групою; # – р<0,05
порівняно з групою діабету.
Рис. 6.6. Активність супероксиддисмутази в сироватці крові щурів,
M±m (n=5).
Отже, отримані дані експериментальних досліджень свідчили про те,
що

введення

фітопрепарату

BNO

1030

призводило

до

незначної

інтенсифікації продукування АФК в контрольній і діабетичній групах, проте
його

вплив

достовірно

підвищував

життєздатність

імунних

клітин,

запобігаючи їх загибелі. Застосування BNO 1030 сприяло підвищенню
активності СОД на 10 % порівняно з групою діабетичних тварин, що дає
підставу вважати, що серед складових цього препарату є сполуки, що чинять
антиоксидантну дію та пригнічують посилене утворення супероксидних
радикалів, індукованих за наявності ЕЦД.
6.2. Дослідження стану енергетичних процесів тканин у щурів за
умов експериментальної моделі цукрового діабету
У хворих на ЦД-1 найбільших змін зазнає серцево-судинна система,
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порушення якої не тільки призводять до ураження судинної, нервової й
інших, зокрема імунної, систем організму але нерідко й до інвалідності та
смертності, однією з причин чого є накопичення кінцевих продуктів
глікозилювання. [161]
За розвитку патологічних станів, зокрема ЦД-1, й особливо за тривалої
декомпенсації відбуваються суттєві зміни в перебігу енергетичних процесів,
що зі свого боку призводить до порушення фізіологічного споживання
кисню, а також регуляції тканинного метаболізму, одну з головних ролей в
якому відіграють нікотинамідні динуклеотиди (НАД). Попередниками
біосинтезу НАД є нікотинова кислота, нікотинамід і незамінна амінокислота
триптофан. За умов змін рівня НАД відбуваються суттєві метаболічні
порушення

регуляторних

процесів,

що

можуть

прискорювати

або

уповільнювати перебіг окислювально-відновних процесів, важливу роль в
яких відіграють співвідношення вільних НАД/НАДН і НАДФ/НАДФН пар.
[452]
Зниження рівня НАД у нервовій системі призводить до порушення
окисного фосфорилювання в результаті дефіциту енергії, водночас
накопичується молочна кислота, що впливає на цілісність мієлінової
оболонки нервів. При дефіциті НАД виникають розлади обміну
багатьох нейромедіаторів (ацетилхоліну, норадреналіну, серотоніну та
дофаміну).
Ба більше, НАД є субстратом процесів полі-АДФ-рибозилювання
білків, особливо ядерних, що надзвичайно необхідне за умов розривів
молекул ДНК, індукованих вільними радикалами, надмірного утворення при
розвитку ЦД-1. [452]
Відомо, що при ЦД-1 значно стимулюється утворення прозапальних
цитокінів,

як-от

інтерлейкін-4,

інтерлейкін-1β,

фактора

некрозу

пухлин-α тощо. Оскільки НАД відіграє важливу роль як кофермент
численних дегідрогеназ, то зміни його вмісту будуть призводити до
суттєвих

порушень

клітинного

метаболізму,

а

також

викликати
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пригнічення

гуморального

імунітету,

що

може

супроводжуватися

ризиком розвитку підвищеної сприйнятливості до інфекцій у пацієнтів з
ЦД-1. [287,334]
На першому етапі проведеного експериментального дослідження
важливо було з’ясувати, чи розвивається гіперглікемія як характерна ознака
ЦД-1 в експериментальних щурів у результаті часткової втрати β-клітин
підшлункової залози, а отже, зниження вмісту інсуліну в крові.
На початку проведення експериментальних досліджень були виміряні
маса тіла тварин і рівень глюкози в крові, які були практично однаковими в
усіх досліджуваних групах. Проте через 6 тижнів розвитку ЕЦД маса тіла
діабетичних щурів зменшилася на 19 % (рис. 6.7), тоді як рівень глюкози в
крові підвищився в 2,3 рази порівняно з контрольними тваринами (рис. 6.8).
Отримані дані є підтвердженням розвитку некомпенсованої гіперглікемії в
діабетичних тварин.

Рис. 6.7. Маса тіла в досліджуваних щурів за групами спостереження.
Як свідчать отримані дані, впливу BNO 1030 на рівень глюкози в
крові та масу тіла контрольних щурів виявлено не було. Водночас
встановлено,

що

введення

даного

фітопрепарату

призводило

до

незначного зниження рівня глюкози в крові, тоді як на масу тіла тварин
препарат не впливав.
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Рис. 6.8. Рівень глюкози крові в досліджуваних щурів за групами
спостереження.
Згідно з літературними даними відомо, що вичерпання енергетичних
ресурсів у організмах людини та тварин призводить до порушення багатьох
метаболічних процесів. Не виключено, що на тлі гіперглікемії будуть
відбуватися суттєві зміни в обміні вуглеводів, зокрема глюкози, шляхом
гліколізу, кінцевий метаболіт якого піруват за аеробних умов надходить до
циклу трикарбонових кислот, що забезпечує синтез АТФ.
Проте за умови зниження вмісту НАД та його відновленої форми
НАДН ці шляхи будуть зазнавати значних змін, тому було важливо оцінити
концентрацію НАД в безбілковому екстракті крові діабетичних щурів. Як
свідчать дані, представлені на рис. 6.9, через 6 тижнів розвитку ЕЦД рівень
НАД

в

крові

діабетичних

щурів

був

знижений

і

становив

(0,270±0,017) мкмоль/л, тобто був на 24 % менше порівняно з групою
контролю ((0,357±0,021) мкмоль/л).
Виявлене зниження вмісту НАД за умов ЕЦД може бути результатом
зменшення вмісту попередників його біосинтезу, а саме нікотинової кислоти,
нікотинаміду та триптофану, а також використання НАД як субстрату в
процесах полі-ADP-рибозилювання в результаті виникнення розривів у
молекулах ДНК, індукованих ЕЦД. [452]
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Рис. 6.9. Рівень никотинаміддинуклеотиду в крові досліджуваних щурів
за групами спостереження.
При ЕЦД надактивація полі-ADP-рибозополімерази, ключового ензиму
відповідних процесів посттрансляційної модифікації білків, виснажує вміст її
субстрату НАД. [452] Виявлене зниження вмісту НАД в діабетичних щурів
призводить до уповільнення швидкості гліколізу, транспорту електронів у
ланцюгу, зниження продукції АТФ, що може привести до каспаз незалежного
апоптозу або некротичної смерті клітин, а зрештою призводитиме не тільки
до функціональних порушень, але й до загибелі клітин у різних органах
організму, а також до порушень регуляції різних прозапальних процесів.
Тобто

НАД

є

не

тільки

важливим

коферментом

численних

дегідрогеназ, але й сполукою, від рівня якої залежать енергетичні процеси в
організмі. Крім того, НАД і його фосфорильовані та відновлені форми не
тільки відіграють важливу роль в продукуванні енергії, а й є життєво
необхідними в регулюванні клітинного метаболізму.
При аналізі рівня НАД у діабетичній групі щурів, які отримували BNO
1030, було виявлено його підвищення до (0,341±0,012) мкмоль/л (на 26 %)
порівняно з групою діабетичних тварин, які препарат не отримували.
Отже, розвиток ЕЦД достовірно призводить до зниження маси тіла та
підвищення рівня глюкози в крові діабетичних щурів. На тлі гіперглікемії
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рівень НАД в крові діабетичних тварин достовірно знижувався на 24 %.
Застосування препарату BNO 1030 підвищувало вміст НАД в крові, що
свідчить про його позитивну дію на перебіг енергетичних процесів, особливо
на основний шлях обміну вуглеводів – гліколіз.
6.3. Дослідження стану фагоцитарної активності лейкоцитів крові
за умов експериментального цукрового діабету в щурів
Провідна роль в елімінації з організму різних інфекційних агентів
належить клітинам, що володіють фагоцитарними властивостями. Відомо,
що лейкоцити (клітини імунної системи) захищають організм від чужорідних
чинників та інфекційних хвороб. Ба більше, лейкоцити здатні продукувати
мієлопероксидазу, що залучається до розвитку дисфункцій ендотелію,
причому саме нейтрофіли містять значну кількість мієлопероксидази –
ферменту, що окислює аніон хлору до гіпохлориду, що є сильним
антибактеріальним агентом і НАДФН-оксидазою. [162]
Саме тому найсильнішою бактерицидною здатністю володіють
нейтрофіли, що належать до гранулоцитарної популяції лейкоцитів. Ці
клітини здатні швидко мігрувати, містять лізосоми з цілим набором
лізосомальних ферментів, що забезпечують лізис патогенних агентів, а після
їх поглинання шляхом фагоцитозу зрештою гинуть. За патологічних умов
відбуваються суттєві зміни в їхньому структурно-метаболічному статусі, що
супроводжується схильністю до інфекційних захворювань та є основою
низької резистентності, зокрема у хворих на ЦД-1. [11]
Оцінку
проводили

перерозподілу
з

між

використанням

різними
двох

популяціями
параметрів

лейкоцитів
протокового

цитофлуориметра COULTER EPICS XL (Beckman Coulter, США), що
оснащений аргоновим лазером (λ збудж.=488 нм): за величиною прямого
(FS;

розмір

клітин)

та

світлорозсіювання (рис. 6.10).

бічного

(SS;

гранулярність

клітин)
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768

Granulocytes
512
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Agranulocytes
0
0

256

512

768

1024
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Рис. 6.10. Типова гістограма розподілу між популяціями лейкоцитів за
величиною прямого (FS) та бічного (SS) світлорозсіювання.
Відсоток фагоцитуючих клітин і поглинання макрофагами живих
флуоресцентних бактерій у зразках було визначено з використанням
флуоресцентних живих бактерій Escherichia coli. Клітини інкубували
протягом 1 години при 37°С з живими флуоресціюючими бактеріями
Escherichia coli в концентрації 6×106 бактерій/мл в 1 % BSA/PBS буфері.
Після відмивки в 1 % BSA/PBS буфері на протоковому цитофлуориметрі
було проведено аналіз щодо відсотка фагоцитуючих клітин (рис. 6.11).
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Count
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Рис.

6.11.

Гістограми,

що

відображають

флуоресценцію

макрофагальних клітин за каналом FL3. Синім кольором відмічено
макрофагальні клітини без додавання флуоресціюючих бактерій E. coli.
Принцип методу визначення фагоцитарної активності ґрунтується на
поглинанні нейтрофілами, моноцитами та макрофагами (шляхом фагоцитозу)
бактерій Еscherichia сoli, які здатні експресувати зелений флуоресцентний
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протеїн (англ. Green Fluorescent Protein, GFP) з молекулярною масою
26,9 кДа. Цей протеїн флуоресціює зеленим при збудженні світлом синього
кольору (лазером 488 нм). Відповідно: чим більше бактерій поглинула
клітина, тим вища інтенсивність флуоресценції GFP у ній.
Відомо, що за фізіологічних умов у крові підтримується відносно
постійна кількість різних типів лейкоцитів, що є неоднорідною за складом
сукупністю клітин, що відрізняються за морфологією, наявністю гранул з
фізіологічно

активними

речовинами

в

цитоплазмі

тощо,

а

також

функціональними властивостями.
Серед них є зернисті лейкоцити, що отримали назву гранулоцити та
незернисті, або агранулоцити. Тому важливо було з’ясувати, чи відбуваються
зміни в перерозподілі між цими двома основними типами лейкоцитів при
ЕЦД в досліджуваних тварин. Як свідчать отримані дані (рис. 6.12), в
перерозподілі досліджуваних типів лейкоцитів були виявлені зміни.

*

*

Примітка. * – р<0,05 порівняно з контрольною групою.
Рис. 6.12. Перерозподіл лейкоцитів крові в групах піддослідних тварин
(n=5).

207
Кількість агранулоцитів у крові діабетичних щурів збільшувалася на
15 % порівняно з контрольною групою, тоді як гранулоцитів, навпаки,
зменшувалася. Виявлені зміни в їхньому перерозподілі свідчать про реакцію
кровотворного апарату на розвиток патологічних процесів у організмі тварин
ЕЦД, що узгоджується з даними літератури, які свідчать про те, що при
різних захворюваннях крові та виникненні інших патологічних станів
відбуваються зміни в перерозподілі основних типів лейкоцитів. [358]
При введенні препарату BNO 1030 контрольним і діабетичним щурам
також

спостерігали

збільшення

кількості

агранулоцитів.

Оскільки

складовими агранулоцитів є лімфоцити та моноцити, отримані дані можуть
свідчити про модулюючий вплив препарату на імунну систему організму
тварин.
Для повнішої оцінки фагоцитарної активності було визначене
фагоцитарне

число

(середня

кількість

мікробів,

захоплених

одним

фагоцитом). Отримані дані свідчать про те, що в групі щурів, хворих на ЦД1, воно суттєво знижується, а саме менше ніж на 42 % порівняно з групою
контрольних тварин (рис. 6.13). При введенні контрольним щурам BNO 1030
не було виявлено достовірних змін його величини. Проте в групі діабетичних
щурів,

які

отримували

препарат,

було

встановлене

підвищення

фагоцитарного числа на 24 % порівняно з групою діабетичних тварин, які
його не одержували.
При оцінці фагоцитарного індексу (співвідношення фагоцитуючих
клітин із загальною кількістю клітин у препаратах лейкоцитів крові)
спостерігали його зниження при ЕЦД та введенні фітопрепарату піддослідній
групі тварин порівняно з контрольною (рис. 6.14).
Слід зазначити, що виявлене зниження фагоцитарного індексу корелює
з загальним вмістом гранулоцитів у зразках, беручи до уваги перерозподіл
між двома основними типами лейкоцитів у крові при ЕЦД. Зниження
досліджуваних показників активності фагоцитозу свідчить про порушення в
системі неспецифічного клітинного імунітету.
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Примітка. * – р<0,05 порівняно з контрольною групою; # – р<0,05
порівняно з групою ЕЦД.
Рис. 6.13. Фагоцитарне число, виражене у відносній інтенсивності
флуоресценції бактерій Escherichia coli в одній клітині (n=5).

Примітка. * – р<0,05 порівняно з контрольною групою; # – р<0,05
порівняно з групою ЕЦД.
Рис. 6.14. Фагоцитарний індекс у препаратах лейкоцитів крові (n=5).
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Це може бути результатом зниження продукції фагоцитів, їхнього
швидкого розпаду, порушення рухливості, поглинання та знешкодження
чужорідних агентів тощо.
Отже, за результатами проведеного дослідження фагоцитарної
активності лейкоцитів крові було встановлено, що за умов ЕЦД
відбуваються

характерні

зміни

в

перерозподілі

основних

типів

лейкоцитів. При введенні BNO 1030 контрольним і діабетичним щурам
збільшувалася кількість агранулоцитів, що свідчить про модулюючий
вплив препарату на імунну систему організму тварин. У групі ЕЦД
фагоцитарне число було знижене на 42 % порівняно з контрольною. При
введенні діабетичним щурам BNO 1030 було встановлене підвищення
фагоцитарного числа на 24 % порівняно з групою діабетичних тварин, які
препарат не отримували.
Зниження фагоцитарного індексу при діабеті та введенні препарату
піддослідним групам свідчить про порушення неспецифічного клітинного
імунітету в системі, що потребує корекції, яка ефективна при введенні
фітопрепарату BNO 1030.

6.4.

Дослідження

морфофункціонального

стану

імунокомпетентних органів у щурів при експериментальному
цукровому діабеті
У вищеописаних експериментальних групах тварин було проведене
дослідження з вивчення морфофункціональних змін у селезінці та
тимусі за результатами гістоструктурних даних і морфометричного
аналізу.
Функціональні зміни в імунних органах оцінювали за результатами
морфометричного аналізу. Відмічали наявність якісних гістоструктурних
змін (поява гермінативних центрів у вузликах лімфоїдної тканини, зміна
щільності лімфоїдної тканини), кількісні параметри підлягали статистичній
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оцінці. У проведених дослідженнях такими параметрами були наступні:
зміни відносного співвідношення білої та червоної пульпи селезінки (%),
зміни відносного співвідношення кіркової та мозкової речовини селезінки
(%).
У тимусі контрольної групи (5 тварин) чітко реєстрували кіркову та
мозкову речовину, капсулу часточок залози (рис. 6.15). Кіркова речовина
була представлена чисельними попередниками Т-лімфоцитів і клітин на
різних стадіях АГ-незалежної диференціації. Мозкова речовина містила
диференційовані Т-лімфоцити та тільця Гассаля. Останні побудовані з
ретикулоепітеліоцитів, можуть містити деривати апоптичних клітин і бути
показником імунних і вікових змін.
При дослідженні селезінки контрольної групи тварин не було
виявлено

ознак

гістопатологічних

змін

(рис.

6.16).

Капсула

та

трабекули спостерігалися без змін, у них було відмічено фібробласти,
гемокапіляри,

артеріоли.

Строма

селезінки

була

представлена

ретикулоепітеліальними клітинами, між якими містилися скупчення
лімфоїдної тканини (білої пульпи). Крім еритроцитів, реєструвалася
значна кількість лейкоцитів і макрофагів. Спостерігалися лише поодинокі
скупчення макрофагів. Біла пульпа була представлена лімфоїдними
вузликами, що містять лімфоцити та макрофаги. Якщо в червоній пульпі
відбуваються процеси утилізації ушкоджених еритроцитів та інших
формених елементів крові, то в білій реалізується імунна відповідь на
антигени.
За
антигени,

умов

імунної

аутоантигени)

реакції

(на

відмічається

бактеріальні
збільшення

та
об’єму

вірусні
білої

пульпи в паренхімі селезінки. Водночас може реєструватися підвищена
щільність

активованих

(гемосидерин

тощо).

стверджувати

про

запальний процес.

На

макрофагів
основі

функціональні

змін

і

продуктів
цих

переміни

в

еритролізу

показників
органі,

можна

насамперед
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Примітка.

тільця Гассаля;

лімфоцит. Гематоксилін-еозин. Об.

40, ок. 1.
Рис. 6.15. Тимус експериментальних щурів контрольної групи:
а)

кіркова речовина, помірна щільність лімфоцитів, поодинокі

ретикулоепітеліоцити;
б)

мозкова речовина, стромальні елементи, поодинокі тільця

Гассаля.

Примітка. LN – лімфатичний вузлик; RP – червона пульпа;
макрофаги. Гематоксилін-еозин. Об. 40, ок. 10.
Рис. 6.16. Селезінка експериментальних щурів контрольної групи.
Зразок контроль:
а)

лімфоїдний

вузлик

(мальпігієве

тільце)

представлений

скупченням лімфоцитів у паренхімі селезінки;
б)

еритроцити, лейкоцити та макрофаги в червоній пульпі.

У групі щурів з ЕЦД (5 тварин) була відмічена тенденція до збільшення
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розмірів (об’єму) мозкової речовини тимуса на 15 % (табл. 6.1, рис. 6.17).
Таблиця 6.1
Зміни об’єму мозкової речовини тимуса (M±m)

Група

Відносний об’єм мозкової речовини (%) у
паренхімі тимуса

Контроль

25,5±9,6

Контроль+BNO 1030

26,5±7,7

ЕЦД

29,1±8,1

ЕЦД+BNO 1030

21,6±7,2

Водночас структурних порушень у кірковій і мозковій речовинах не
встановлено, спостерігалося лише помірне збільшення лімфоцитів у обох
функціональних представництвах. На основі морфологічної картини можна було
стверджувати про відсутність гістопатологічних порушень у тимусі при діабеті, а
зміни реєструвалися лише на рівні перерозподілу зон АГ-незалежної
диференціації лімфоцитів. Збільшення щільності лімфоцитів може свідчити про
активацію утворення даного класу імунокомпетентних клітин.
При дослідженні селезінки в цій групі експериментальних тварин було
відмічено ознаки імунної активації (рис. 6.18). На морфологічному рівні це мало
прояв у наступних змінах: тенденція до збільшення відносного представництва
білої пульпи в паренхімі на 20 % порівняно з контролем, зростання щільності
лейкоцитів у червоній пульпі, поява навколо лімфоїдних вузликів вторинних
вузликів (активація гермінативних центрів). Останні концентрично збільшували
контури первинних вузликів. Щільність лімфоцитів збільшилася. В деяких
вузликах реєстрували осередки апоптичних клітин, що можна трактувати як
прояв утилізації ушкоджених або антигенпрезентуючих лімфоцитів. Водночас
збільшення кількості скупчень активованих макрофагів порівняно з контролем не
відмічали, що вказує на відсутність бактеріальної природи імунної реакції в білій
пульпі селезінки. У деяких зразках реєстрували депозити гемосидерину, що є
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наслідком збільшеного рівня утилізації еритроцитів.

Примітка.

тільця Гассаля;

септа часточки; в – венула;

лімфоцит. Гематоксилін-еозин. Об. 40, ок. 10.
Рис. 6.17. Тимус групи щурів з експериментальним цукровим діабетом:
а)

структурно не змінена кіркова речовина, реєструються поодинокі

ретикулоепітеліоцити та неушкоджені септи часточки;
б)

мозкова речовина, збільшення щільності лімфоцитів, поодинокі

тільця Гассаля.

Примітка. лв – лімфатичний вузлик; чп – червона пульпа;
лімфоцит

з

ознаками

(гранули/включення);

апоптозу;

депозити

гемосидерину

макрофаг. Гематоксилін-еозин. Об. 40, ок. 10.

Рис. 6.18. Селезінка групи щурів з експериментальним цукровим
діабетом. Зразок контроль:
а)

виражена активація лімфоїдного вузлика, збільшення щільності
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лімфоцитів, скупчення апоптичних лімфоцитів;
б)

поява вторинних осередків лімфоїдних вузликів у червоній

пульпі.
У групі щурів з ЕЦД+BNO 1030 (5 тварин) також реєстрували
збільшення щільності лімфоцитів, особливо в кірковій речовині тимуса
(рис. 6.19). Було відмічено тенденцію до збільшення об’єму кіркової
речовини

в

часточках

тимуса

на

15 %

порівняно

з

контролем.

Даний показник узгоджується з тенденцією збільшення лімфоїдних
вузликів у селезінці. Реєстрували лише поодинокі тільця Гассаля.
Гістопатологічних порушень не встановлено. При дослідженні селезінки
щільність та об’єм лімфатичних вузликів (мальпігієвих тілець) були дещо
меншими.
У групі контролю, що отримувала BNO 1030 (5 тварин), гістологічна
структура тимуса відповідала показнику контрольної групи (рис. 6.20,
табл. 6.2). У селезінці на периферії лімфатичних вузликів були відмічені
ознаки імунної активації (реакції), що відобразилося в кількісному зростанні
показника співвідношення білої пульпи до червоної (% білої пульпи
збільшився на 20 %) (табл. 6.3).

Примітка.

тільця Гассаля;

лімфоцит. Гематоксилін-еозин. Об.

40, ок. 10.
Рис. 6.19. Тимус групи щурів з експериментальним цукровим
діабетом+BNO 1030:
а)

збільшена щільність лімфоцитів у кірковій речовині без
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структурних порушень;
б)

мозкова

речовина,

збільшення

щільності

лімфоцитів,

реєструються тільця Гассаля.

Примітка. LN – лімфатичний вузлик; RP – червона пульпа;
депозити гемосидерину (гранули/включення). Гематоксилін-еозин. Об. 40,
ок. 10.
Рис. 6.20. Тимус групи щурів контроль+BNO 1030:
а)

ознаки активації лімфоїдного вузлика, помірно збільшена

щільність лімфоцитів;
б)

гермінативний центр лімфоїдних клітин у червоній пульпі.
Таблиця 6.2
Об’єм мозкової речовини тимуса в групах тварин (M±m)

Група

Відносний об’єм мозкової речовини (%) у
паренхімі тимуса

Контроль

25,5±9,6

Контроль+BNO 1030

26,5±7,7

ЕЦД

29,1±8,1

ЕЦД+BNO 1030

21,6±7,2
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Таблиця 6.3
Об’єм білої пульпи в групах тварин (M±m)
Відносний об’єм білої пульпи

p-value до

(%) у паренхімі селезінки

контролю

Контроль

28,8±11,5

-

Контроль+BNO 1030

40,1±11,3

0,01

ЕЦД

32,1±7,7

0,17

ЕЦД+BNO 1030

38,4±11,3

0,06

Група

Отже, в результаті проведених експериментальних досліджень було
встановлено характерні патологічні зміни в центральних (тимус) і
периферичних (селезінка) органах імуногенезу.
В умовах ЕЦД в тимусі та селезінці було зафіксовано збільшення
популяції лейкоцитів, лімфоцитів, апоптичних клітин, а також відносного
об’єму цих органів, що вказує на їх антигенну стимуляцію у відповідь на
хворобу. Надалі в цих органах спостерігався розвиток вторинного
імунодефіциту з ослабленням клітинного та гуморального імунітету. У групі
щурів з ЕЦД прийом BNO 1030 сприяв відновленню клітинної структури
тимуса та селезінки завдяки імуностимулюючій дії. Це свідчить про здатність
препарату впливати на ключові параметри імунітету, що особливо актуально
для пацієнтів, хворих на ЦД-1.
6.5. Морфофункціональні особливості вісцеральних лімфатичних
вузлів і лімфоїдної тканини, асоційованої з носовою порожниною, в
щурів при експериментальному цукровому діабеті
Протягом

останніх

років

в

умовах

збільшення

поширеності

імунодефіцитних станів різного ґенезу суттєво підвищився інтерес лікарів до
функціонування імунної системи, що також має тісний зв’язок з
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ендокринною системою й особливо змінена при ЦД-1.
Морфологічною основою імунної системи є лімфоїдна тканина, що
представлена в організмі центральними та периферичними органами.
Структури, що забезпечують захист слизової оболонки, отримали назву
лімфоїдна тканина, асоційована зі слизовими (MALT – mucosa associated
lymphoid tissue). До складу MALT входять вісцеральні лімфатичні вузли
шлунково-кишкового

тракту,

що

являють

собою

місце

індукції

гуморального та клітинного імунітету. [234] Аналогом такої тканини в
дихальних шляхах є NALT або лімфоїдна тканина, асоційована з носовою
порожниною, що є регіональним представником підслизової імунної
системи. Вона межує зі слизовою оболонкою носової порожнини, м’якого
піднебіння та наявна як у людини, так і щурів, проте в останніх
мигдалики відсутні, тому NALT у них можна розглядати як перший
імунний бар’єр на шляху боротьби з зовнішніми антигенами в травній і
дихальній системах. [406]
Саме тому було проведене гістологічне дослідження з вивчення
морфофункціональних

змін

вісцеральних

лімфатичних

вузлів

і

гістоструктури NALT у щурів при ЕЦД (рис. 6.21, 6.22).
Функціональні зміни в імунних органах оцінювали за результатами
морфометричного аналізу. Відмічали наявність якісних гістоструктурних
змін (появу гермінативних центрів у вузликах лімфоїдної тканини, зміни
щільності лімфоїдної тканини), кількісні параметри підлягали статистичній
оцінці.
У контрольній групі інтактних щурів при дослідженні вісцеральних
лімфатичних вузлів не відмічалося проявів запальних змін, ознак антигенної
презентації. Стромальні елементи мозкової речовини, мозкових тяжів,
капсули були без ознак реорганізації. Реєстрували лише поодинокі
макрофаги в полях зору, проте було встановлено, що обсяг NALT у тварин
незначний, тому додатково визначали тканинні базофіли, що не мали ознак
дегрануляції.
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Примітка.

лімфоцити;

макрофаги;

ретикулоепітеліоцити. Гематоксилін-еозин. Об. 40, ок. 10.
Рис. 6.21. Лімфатичний вузол контрольної групи щурів:
а)

кіркова речовина, лімфоїдний фолікул, помірна щільність

лімфоцитів, реєструються ретикулоепітеліальні клітини;
б)

мозкова

речовина,

незначна

кількість

лімфоцитів,

спостерігаються елементи строми з ретикулоепітеліоцитів.

Примітка.

тканинні базофіли; * – скупчення лімфоцитів назальної

асоційованої лімфоїдної тканини. Толуїдиновий синій. Об. 20, ок. 10.
Рис 6.22. Осередок назальної асоційованої лімфоїдної тканини
підслизової основи м’якого піднебіння/носоглотки в щурів контрольної
групи.
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У групі тварин з ЕЦД при дослідженні вісцеральних лімфатичних
вузлів були відмічені реактивні зміни строми лімфатичного вузла, що на
морфологічному

рівні

виявлялися

в

збільшенні

кількості

ретикулоепітеліоцитів, зростанні об’ємних показників (розмірів ядер і
строми). У синусах вузла реєстрували збільшення щільності лімфоїдних
клітин – від помірного зростання кількості лімфоцитів (зокрема в синусах) до
появи вторинних вузликів з чіткими гермінативними центрами, що є проявом
міграції В-лімфоцитів та АГ-презентування.
Також були відмічені клітини в стані мітозу, що може свідчити не лише
про міграцію імунокомпетентних клітин, але і їх проліферацію. У мозковій
речовині спостерігалося збільшення щільності лімфоїдних клітин, а також
ретикулоепітеліоцитів і появи груп макрофагів. Ці зміни можна оцінювати як
прояв активації імунної відповіді. Щодо стромальних елементів була
відмічена

реорганізація

строми

у

відповідь

на

збільшення

об’єму

представництва лімфоїдної тканини (рис. 6.23).

Примітка.
реакція);

лімфоцити; гц – гермінативний центр (лімфоїдна

клітина в мітозі;

ретикулоепітеліоцити. Гематоксилін-еозин.

Об. 40, ок. 10.
Рис. 6.23. Лімфатичний вузол групи тварин з експериментальним
цукровим діабетом:
а)

кіркова речовина, лімфоїдний фолікул, помірна щільність

лімфоцитів, реєструється активація ретикулоепітеліальних клітин;
б)

мозкова

речовина,

незначна

кількість

спостерігаються елементи строми з ретикулоепітеліоцитів.

лімфоцитів,
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При дослідженні NALT в групі щурів з ЕЦД був виявлений лише
“дрібний” її осередок зі скупченням груп нейтрофілів і поодиноких базофілів
(рис. 6.24).

Примітка.

тканинні базофіли;

нейтрофіли; * – скупчення

лімфоцитів NALT. Толуїдиновий синій. Об. 20, ок. 10.
Рис. 6.24. Назальна асоційована лімфоїдна тканина в групі
щурів

з

експериментальним

цукровим

діабетом.

Реєструється

значна кількість лімфоцитів, групи нейтрофілів і поодинокі тканинні
базофіли.
У групі тварин з ЕЦД, які отримували BNO 1030, у вісцеральних
лімфатичних вузлах відмічали появу значних гермінативних центрів у
кірковій речовині, значне збільшення щільності лімфоцитів, поодинокі
клітини в стані мітозу.
У мозковій речовині були виявлені виражені тяжі лімфоїдних клітин,
збільшення щільності лімфоцитів у мозковому та ворітному синусах
(рис. 6.25).
При дослідженні NALT в даній групі експериментальних тварин
спостерігалося збільшення його об’єму в 2-х зразках (рис. 6.26).
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Примітка.
реакція);

лімфоцити; гц – гермінативний центр (лімфоїдна

клітина в мітозі;

ретикулоепітеліоцити. Гематоксилін-еозин.

Об. 40, ок. 10.
Рис. 6.25. Лімфатичний вузол групи щурів з експериментальним
цукровим діабетом + BNO 1030:
а)

кіркова речовина, виражений гермінативний центр, ознаки

розвитку імунної реакції;
б)

мозкова речовина, збільшення щільності лімфоцитів у мозкових

тяжах.

Примітка.* – скупчення лімфоцитів NALT. Толуїдиновий синій. Об. 20,
ок. 10.
Рис. 6.26. Назальна асоційована лімфоїдна тканина групи щурів з
експериментальним цукровим діабетом + BNO 1030. Значне збільшення
об’єму лімфоїдної тканини.
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Висновки до розділу 6
Отже, було вперше визначено стан вісцеральних лімфатичних вузлів і
лімфоїдної тканини, асоційованої з носовою порожниною, вилочкової залози
та селезінки при ЕЦД в щурів зі встановленими характерними ознаками
імунодефіциту та за умови введення їм препарату BNO 1030.
Встановлено зміни енергетичних процесів тканин, антиоксидантний
статус крові, життєздатність імунних клітин у дослідних тварин при ЕЦД,
доведено позитивну дію введеного фітопрепарату на перебіг даних процесів,
особливо на основний шлях обміну вуглеводів – гліколіз.
Тому отримані результати проведених експериментальних досліджень
підтверджують його ефективність і дають підстави до застосування даного
препарату в дітей, хворих на ХХГ та ЦД-1.
Основні результати даного розділу висвітлено в наступних публікаціях:
1.

Gavrylenko Iu, Khomenko M. The lymph nodes in rats with

experimental type 1 diabetes mellitus (DM-1). EUREKA: Health Sci.
2017;(2):9-13.
2.

Гавриленко ЮВ, Лайко АА, Кучмировская ТМ, Ґудзик ММ. Влияние

препарата

BNO

1030

на

про-/антиоксидантный

статус

крови

при
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РОЗДІЛ 7
ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ХВОРОБ ГЛОТКИ В ДІТЕЙ,
ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1-ГО ТИПУ
7.1. Оптимізація комплексного методу консервативного лікування
хронічного тонзиліту в дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу,
за допомогою розробленої методики
За період 2014-2015 рр. було проведене клінічне дослідження з
вивчення

клініко-лабораторної

ефективності

методики

комплексного

лікування дітей, хворих на ХТ на тлі ЦД-1.
Для

даного

дослідження

та

динамічного

спостереження

за

пацієнтами були обстежені 42 дітей, хворих на ХТ і ЦД-1, з частотою
загострення хронічного процесу більше 5 разів протягом року. Віковий
діапазон обстежених осіб був від 6 до 18 років, всі вони перебували на
стаціонарному

лікуванні

в

ендокринологічному

відділені

НДСЛ

“Охматдит” МОЗ України.
Критеріями включення в дослідження були наступні: згода пацієнта
брати участь у дослідженні та виконувати його вимоги, хлопчики та дівчатка,
хворі на ХТ і ЦД-1, віком від 6 до 18 років.
Залежно від обраної терапевтичної тактики лікування пацієнти були
розподілені на дві клінічні групи. В основній (n=22) хворі отримували
BNO 1030 по 1 таблетці/15 крапель (для дітей віком від 6 до 11 років) і 25
крапель/2 таблетки (для дітей старше 12 років) 4 рази на день
протягом усього періоду лікування, а далі у віковій дозі 3 рази на день
впродовж наступних 6 тижнів. Повторний курс тривалістю 6 тижнів
проводився через 6 і 12 місяців з динамічним спостереженням за
пацієнтами.
Група

порівняння

(n=20)

отримувала

за

протоколом

загальноприйняту терапію без BNO 1030. У проміжках між лікуванням
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інших

медикаментозних

чи

немедикаментозних

методів

лікування

пацієнти не одержували.
Хворим дітям обох клінічних груп були проведені загальноклінічні
обстеження згідно з локальними протоколами, а також бактеріологічне
дослідження з ПМ на мікрофлору та чутливість до антибіотиків, цитологічне
дослідження з крипт ПМ.
При клінічному спостереженні за пацієнтами обох груп у динаміці
лікування було виявлено, що об’єктивні зміни з боку ПМ достовірно
швидше регресували в дітей основної групи порівняно з порівняльною
(табл. 7.1).
Таблиця 7.1
Тривалість симптомів хронічного тонзиліту в дітей, хворих на цукровий
діабет 1-го типу, дні (M±m)

Клінічні симптоми
Наявність гнійних пробок або
рідкого гною в лакунах ПМ
Збільшення защелепних
лімфовузлів
Болючість защелепних
лімфовузлів при пальпації
Субфебрилітет

Основна група

Група порівняння

(n=22)

(n=20)

5,2±0,4*

11,2±0,6

6,3±0,5*

11,6±0,5

5,4±0,4*

10,3±0,4

7,2±0,6*

14,1±1,1

Примітка. * – достовірність різниці порівняно з показниками
порівняльної групи (р<0,05).
Пацієнти обох груп проходили динамічне спостереження з інтервалами
180 і 360 днів з метою фіксації в них частоти загострень ХТ після
проведеного курсу консервативного лікування. Вихідний рівень у хворих
двох груп був однаковим (5-7 разів за рік), відповідно стільки ж разів
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дільничний педіатр або ендокринолог призначав їм протизапальну місцеву
терапію. Після проведеного курсу лікування до наступного візиту пацієнти
вели щоденник обліку загострень за 6 міс. і при повторній госпіталізації вони
були враховані (табл. 7.2).
Таблиця 7.2
Результати спостереження за хворими протягом 1 року після
проведеного лікування (M±m)
Клінічні дані

Основна група (n=22)

Група порівняння (n=20)

2,1±0,3*

6,3±0,5

0,6±0,3*

3,1±0,8

Кількість загострень
протягом року
Кількість курсів
лікування протягом року

Примітка. * – достовірність різниці порівняно з показниками
порівняльної групи (р<0,05).
Як видно з отриманих даних, у дітей основної групи частота загострень
ХТ протягом року зменшувалася в 3 рази порівняно з пацієнтами групи
порівняння, кількість курсів лікування – в 5 разів (р<0,05), також в основній
групі була виявлена тенденція до скорочення тривалості загострень ХТ
(р>0,05).
Проведені бактеріологічні дослідження в дітей обох клінічних груп
визначили особливості стану мікробіоценозу ПМ, якому було притаманно
те, що патогенні мікроорганізми у вигляді монокультур практично
не

висівалися.

Виявлення

комбінованої

патогенної

мікрофлори

в

пацієнтів груп спостереження вказувало на значне порушення стану
колонізаційної резистентності в ПМ таких осіб, що нами також було
раніше вивчено.
Отримані результати бактеріологічного дослідження з ПМ у хворих
основної та порівняльної груп відображені в табл. 7.3.
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Як видно з отриманих даних, достовірної різниці за частотою
виявлення бактерій і грибів у обох групах спостереження не відмічалося
(р>0,05).
Таблиця 7.3
Мікробіоценоз піднебінних мигдаликів у дітей основної та порівняльної
груп до лікування, %
Мікрофлора

Основна група (n=22)

Група порівняння (n=20)

Staph. aureus

62,0

68,4

Str. рyogenes

10,0

12,6

Klebsiela pneumoniae

10,0

11,2

Str. viridans

44,0

40,1

Candida spp.

22,0

18,7

За результатами проведеного спостереження протягом 180 днів
після комплексного лікування в пацієнтів групи порівняння не відбулося
суттєвих змін у мікробіоценозі ПМ, за винятком достовірного зростання
частоти виявлення грибків роду Candida (р<0,05). Причиною цього може
бути неодноразове застосування антибіотиків у даній групі осіб.
Наслідком цього також може бути тенденція до зниження колонізаційної
частоти

Staph.

aureus

(р>0,05),

здебільшого

підбирають

домінуючого

штаму

з

оскільки

урахуванням

патогенного

антибактерійний

засіб

антибіотикочутливості

мікроорганізму.

Характерною

особливістю в групі порівняння було те, що повна елімінація Staph. aureus
з ПМ під впливом антибіотиків якщо й відбувалася в частини пацієнтів,
то протягом короткого часу відмічалася реколонізація тим самим
мікроорганізмом.
Застосування комплексного лікування у хворих основної групи сприяло
суттєвому поліпшенню мікробіоценозу ПМ, причому це стосувалося не лише
бактерій Staph. aureus, але й грибків роду Candida. Даний результат
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насамперед

пов’язаний

зі

значно

меншою

частотою

використання

антисептиків у дітей основної групи (табл. 7.4).
Як свідчать результати дослідження мікробіоценозу ПМ у обох групах
спостереження, в пацієнтів основної групи достовірно знизилася частота
виявлення патогенних мікроорганізмів (р<0,05), за винятком Klebsiela
pneumoniae.
Таблиця 7.4
Мікробіоценоз піднебінних мигдаликів у дітей основної та порівняльної
груп через 180 днів, %
Мікрофлора

Основна група (n=22)

Група порівняння (n=20)

Staph. aureus

14,0*,**

42,2

Str. рyogenes

0,2*,**

10,1

Klebsiela pneumoniae

9,4

12,4

Str. viridans

15,0

35,6

3,0*,**

38,4**

Candida

Примітка. * – достовірність різниці порівняно з показниками
порівняльної групи (р<0,05); ** – достовірність різниці порівняно з
показниками до лікування (р<0,05).
Цитологічне дослідження вмісту лакун ПМ також є додатковим
інформативним методом і дає можливість зрозуміти ступінь відновлення
рівню клітинного складу лакун у результаті проведеного лікування. Слід
зазначити, що цитологічний рівень клітинного складу ПМ у пацієнтів
основної та порівняльної груп до лікування був практично однаковим і не
мав достовірних відмінностей (р>0,05).
Наведемо клінічний приклад цитологічного дослідження вмісту
лакун ПМ дитини, хворої на ХТ на тлі ЦД-1, до та після лікування з
застосуванням BNO 1030. Пацієнт М., 12 р., первинне обстеження
(рис. 7.1).
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Рис. 7.1. Препарат вмісту лакун піднебінних мигдаликів у хворого 12 р.
при первинному обстеженні (лімфоцити, частково в стані баластної
трансформації, у великій кількості. Плазмоцити, нейтрофільні лейкоцити
місцями. Рясна змішана бактеріальна флора). Забарвлення за Паппенгеймом,
х1000.
Пацієнт М., 12 р., повторне обстеження (14-й день лікування) (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Препарат вмісту лакун піднебінних мигдаликів у хворого 12 р.
при повторному обстеженні (лімфоцити, частково в стані баластної
трансформації, у великій кількості. Плазмоцити помірно. Фон мазка значно
світліше за рахунок зменшення кількості бактеріальної флори). Забарвлення
за Паппенгеймом, х1000.
Як видно з наведеного клінічного прикладу, при повторному
обстеженні в пацієнта зберігався високий рівень клітинного складу лакун
ПМ. Збільшення кількості плазмоцитів з формуванням скупчень, базофілія
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цитоплазми гістіоцитів можуть опосередковано свідчити про активізацію
процесу синтезу антитіл.
За результатами проведеного цитологічного дослідження в 3 пацієнтів
основної групи при первинному обстеженні препаратів вмісту лакун ПМ
було виявлено середній рівень клітинного складу, 3 – високий, 5 – низький.
При повторному вивченні на 10-14 добу лікування у 82 % випадків (9
осіб) було визначено цитологічні ознаки нормалізації кількісних показників
клітинного складу лакун ПМ, зменшення кількості та різноманітності
бактеріальної флори.
У 3 з 5 дітей з низьким рівнем при повторному обстеженні ПМ
цитологічна картина препаратів набула ознак середнього та високого рівня.
Лише в 2 випадках хворих дітей з низьким рівнем цитологічний стан лакун
ПМ суттєво не змінився. При цитологічному дослідженні в групі порівняння
змін виявлено не було.
Слід зазначити, що на тлі прийому BNO 1030 у пацієнтів основної
групи не спостерігалося підвищення рівнів глюкози та НbАlс у крові
та в жодного з хворих не відмічалося побічних реакцій, зокрема
алергічних.
Отже, використання запропонованої схеми імунореабілітації в дітей,
хворих на ХТ і ЦД-1, сприяло зменшенню частоти загострень ХТ протягом
року (в 3 рази) та потреби в повторних курсах лікування (в 5 разів), а також
достовірно

супроводжувалося

зниженням

частоти

колонізації

ПМ

патогенними бактеріями та грибами роду Candida.
7.2. Віддалені результати лікування хронічного тонзиліту в дітей,
хворих на цукровий діабет 1-го типу, в порівнянні клінічної
ефективності запропонованої лікувально-профілактичної схеми та
традиційної тактики консервативного лікування
За період з квітня 2014 по листопад 2016 рр. було проведене
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дослідження 87 дітей, хворих на ХТ і ЦД-1, віком від 6 до 18 років, які
перебували на стаціонарному лікуванні в ендокринологічному відділені
НДСЛ “Охматдит” МОЗ України.
За тактикою лікування та динамічного спостереження пацієнти були
розподілені на дві групи: основну (n=45), хворі якої отримували BNO 1030
впродовж 45 послідовних днів трьома курсами, починаючи з 1; 180; 360 дня
±5 днів відповідно, та порівняльну (n=42). До основної групи дітей (О-1)
віднесли пацієнтів з рідкими загостреннями ХТ (n=22), О-2 – частими (понад
3 рази на рік; n=23). Хлопчиків було 45 (51,7 %), дівчаток – 42 (48,3 %). Усі
діти були рівномірно розподілені між клінічними групами.
Пацієнтам основної та порівняльної груп у зазначені терміни
(починаючи з 1; 180; 360 ±5 діб відповідно) проводилося місцеве лікування
ХТ: промивання лакун ПМ розчином Повідон-йод (30 крапель на 100 мл
фізіологічного розчину на процедуру) та подальше інтралакунарне нанесення
Повідон-йоду (1:2) трьома курсами по 7-10 днів.
Для обґрунтування переваг застосування даного антисептика в дітей з
ХХГ в референс-центрі з клінічної лабораторної діагностики та метрології
НДСЛ “Охматдит” МОЗ України було здійснене порівняльне лабораторне
дослідження, в якому визначали та порівнювали активність антисептичних
засобів (Повідон-йод, фурацилін, хлорофіліпт) щодо штамів бактерій (S.
aureus, Str. рyogenes і Str. agalactiae), що найчастіше висіваються при ХТ в
дітей із ЦД-1.
Результати визначення чутливості штамів, виділених при ХТ в осіб,
хворих на ЦД-1, до розчинів антисептиків наведені на рис. 7.3.-7.5.
Як видно з отриманих даних, найбільшою активністю щодо виділених
штамів патогенних мікроорганізмів у дітей, хворих на ХТ і ЦД-1, володів
Повідон-йод. Він має високу активність до золотистого стафілокока (54 %),
дуже високу – стрептококів (73-100 %). Саме тому для місцевого лікування
ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, з метою ефективної санації лакунарного апарату
ПМ було обрано антисептичний розчин Повідон-йод.
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Рис. 7.3. Результати лізису культури штаму мікроорганізмів при
нанесенні антисептичного розчину Повідон-йод (10 г/100 мл).

Рис. 7.4. Результати лізису культури штаму мікроорганізмів при
нанесенні антисептичного розчину хлорофіліпту (10 мг/мл, 1 %).
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Рис. 7.5. Результати лізису культури штаму мікроорганізмів при
нанесенні антисептичного розчину фурациліну (2 таб/250 мл).
Спостереження

за

пацієнтами

основної

та

порівняльної

груп

здійснювалося протягом 18 місяців спільно з дитячими ендокринологом,
отоларингологом і педіатром. Ефективність терапії встановлювали за зміною
показника сумарного бала загальних і окремих симптомів, типових для ХТ.
Загальні

симптоми

(зміна

температури

тіла,

зниження

апетиту,

втомлюваність, наявність болю в області серця) оцінювалися за 4-бальною
шкалою з підрахунком сумарного бала.
Ступінь
казеозного

вираженості

детриту

або

типових
рідкого

для

гною

ХТ симптомів (наявність
в

лакунах,

валикоподібне

потовщення та застійна гіперемія країв піднебінних дужок і спайки,
розрихленість

ПМ,

рубцеві

зміни

паратонзилярної

клітковини,

реґіонарний лімфаденіт) оцінювали за 5-бальною шкалою та проводили
розрахунок середнього бала.
Дані клінічного спостереження за хворими показали позитивну
динаміку
(табл. 7.5).

загального

стану

дітей

основної

та

порівняльної

груп
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Таблиця 7.5
Динаміка загального стану дітей в групах спостереження в ході
лікування (за показником сумарного бала)
До лікування
Групи

О-1
О-2

День (180±5)

День (360±5)

основна

група

основна

група

основна

група

група

порівняння

група

порівняння

група

порівняння

10,25±1,0

12±0,5

(n=22)

(n=20)

(n=21)

(n=20)

11,0±1,1

10,4±0,8

6,8±0,3**

8,5±1,0*

(n=23)

(n=22)

(n=22)

(n=21)

7,0±0,5** 10,2±0,7* 3,0±0,8** 9,0±0,6**
(n=20)

(n=18)

5,1±0,3** 7,85±0,7**
(n=20)

(n=19)

Примітка. * – р<0,05; ** – р<0,01 порівняно з даними до лікування.
Аналізуючи отримані дані проведеного клінічного дослідження, можна
відмітити, що в обох групах дітей, хворих на ХТ на тлі ЦД-1, показник сумарного
бала загальних симптомів ХТ в ході лікування достовірно відрізнявся від
вихідного, проте в основній групі він був у 3 рази нижчий, ніж у порівняльній.
Починаючи зі 180 дня спостереження, у хворих основної групи на тлі
комплексного лікування з застосуванням запропонованої схеми сумарний бал
знижувався в 2 рази (р<0,01), тоді як у порівняльній динаміка показника була
менш інтенсивною, хоча також достовірно позитивною (р<0,05).
У пацієнтів другої групи (О-2) була зареєстрована аналогічна позитивна
динаміка: під час терапії інтегративний показник достовірно зменшувався на тлі
комплексного лікування в 3 рази, порівняльній групі – 1,5.
У ході спостереження поліпшення загальних симптомів у дітей групи
порівняння

практично

не

відзначалося

(були

присутні

скарги

на

втомлюваність, зниження апетиту, періодично субфебрильна температура
тіла), тоді як в основній групі реєстрували достовірне зниження сумарного
бала в 2 рази (p<0,01).
Частота спостереження симптому підвищеної втомлюваності в групах
на момент скринінгу була практично однаковою: в дітей основної групи –

235
61 %, порівняння – 59 %.
На день закінчення дослідження даний симптом спостерігався лише в
7,2 % пацієнтів основної групи та практично в кожної третьої дитини
порівняльної групи.
Це дозволяло зробити висновок, що боротьба з вогнищевою інфекцією
в ПМ повинна розглядатися не тільки як санація лімфаденоїдного апарату
глотки, але й як метод оздоровлення та зміцнення організму загалом.
Позитивний ефект динаміки загального стану, особливо в дітей другої
групи (О-2), реалізувався опосередковано, через нормалізацію патологічних змін
у locus morbi. Сумарний бал щодо наявності казеозного детриту на момент
закінчення дослідження був достовірно меншим в основній групі пацієнтів, у 10
разів рідше його відзначали в дітей груп О-1 та О-2 (р<0,01) (табл. 7.6).
Таблиця 7.6
Динаміка змін клінічних місцевих ознак хронічного тонзиліту в дітей
групи О-1, бали

Період, дні

Казеозний

Валикоподібне Розрихленість

детрит/гній у потовщення/гі
лакунах
О

П

поверхні

перемія дужок мигдаликів
О

П

О

П

Спайки з
піднебінними
дужками
О

П

Регіонарний
лімфаденіт
О

П

360±5

180±5

До лікування

(n=22) (n=20) (n=22) (n=20) (n=22) (n=20) (n=22) (n=20) (n=22) (n=20)
1,9±

3,1±

2,9±

2,7±

2,6±

2,4±

2,3±

2,0±

1,6±

1,5±

0,4

0,1

0,1

0,3

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,4±

1,6±

1,7±

2,8±

1,8±

3,8±

1,9±

2,1±

0,9±

1,7±

0,3

0,2*

0,2

0,1**++

0,2

1,4±

2,1±

0,6±

1,2±

0,1**+ 0,3** 0,1** 0,3** 0,1**+
0,1±

1,1±

1,7±

2,6±

1,1±

1,7±

0,2**++ 0,3** 0,1**+ 0,3*

0,2**

0,2** 0,2**+ 0,38*+ 0,1**+

0,2*
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Примітка. * – р<0,05; ** – р<0,01 (порівняння по вертикалі – з даними
до лікування);

+

– р<0,05;

++

– р<0,01 (порівняння по горизонталі – з

порівняльною групою).
Зазначена позитивна динаміка місцевої терапії в групах спостереження
пояснюється ефективною санацією лакун ПМ і поліпшенням їхньої
дренажної

функції.

Відновлення

структури

ПМ

характеризувалося

зменшенням вираженості місцевих ознак ХТ, які на момент завершення
клінічного дослідження в О-1 і О-2 групах реєструвалися в 2 рази рідше
(р<0,01) (табл. 7.7).
Таблиця 7.7
Динаміка змін клінічних локальних ознак хронічного тонзиліту в дітей
групи О-2, бали

Період, дні

Казеозний Валикоподібне Розрихленість
детрит/гній у потовщення/
лакунах
О

на поверхні

гіперемія дужок мигдаликів

П

О

П

О

П

Спайки з
піднебінними
дужками
О

П

Регіонарний
лімфаденіт
О

П

360±5

180±5

До лікування

(n=23) (n=22) (n=23) (n=22) (n=23) (n=22) (n=23) (n=22) (n=23) (n=27)
2,7±

2,7±

2,4±

2,4±

3,1±

2,8±

2,5±

2,3±

1,9±

2,3±

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4±

1,5±

1,5±

2,1±

1,9±

2,5±

1,5±

1,7±

0,6±

1,7±

0,2**++ 0,3* 0,2**

0,2*

0,2**+

0,2

0,2*

0,2

0,1**++

0,2

2,3±

1,5±

2,1±

1,4±

1,9±

0,8±

1,4±

0,1**+

0,2*

0,2**

0,3

0,4±

1,6±

1,5±

0,1**++ 0,3** 0,1**++ 0,2*

0,1**++ 0,2**

Примітка. * – р<0,05; ** – р<0,01 (порівняння по вертикалі – з даними
до лікування);

+

– р<0,05;

порівняльною групою).

++

– р<0,01 (порівняння по горизонталі – з
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Отримані близькі та віддалені результати лікування ХТ в дітей, хворих
на ЦД-1, що представлені

вище, наочно

демонструють

достовірні

терапевтичні переваги запропонованого методу консервативного лікування.
Зменшення частоти виявлення місцевих ознак ХТ, як-от казеозний (гнійний)
детрит, реґіонарний лімфаденіт, свідчать про виражену санацію ПМ, що
підтверджується зниженням ступеня ендогенної інтоксикації та поліпшенням
загального самопочуття пацієнтів.
Аналізуючи зміну сумарного бала клінічних локальних ознак ХТ в
дітей, хворих на ЦД-1, за групами, можна відмітити кращу динаміку
показника в ході лікування зі 180 дня та далі в основній групі: вірогідне
зменшення в 3,4 рази проти 1,7 у порівняльній (рис. 7.6).

Рис. 7.6. Динаміка змін тонзилярних симптомів хронічного тонзиліту в
дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу (сумарний бал).
Також було відмічено, що за результатами клінічного спостереження
переносність запропонованої схеми лікування в усіх пацієнтів була хорошою,
побічні та небажані ефекти не реєструвалися. Спостереження за дітьми,
хворими на ХТ на тлі ЦД-1, що проводилося впродовж 1,5 років, свідчить
про формування пролонгованого оздоровчого ефекту, що виявлялося не
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тільки зниженням частоти загострень ХТ, але й захворюваністю на ГРВІ. До
включення в групи спостереження середня частота загострень ХТ за рік в
основній і порівняльній групах складала 5 епізодів. На тлі комплексного
лікування з включенням BNO 1030 і Повідон-йод середня частота епізодів
гострої респіраторної патології впродовж спостереження складала 1,4 на 1
дитину порівняно з 3,2 на 1 у групі порівняння.
Слід також зазначити, що тривалість респіраторного захворювання в
дітей, які одержували комплексну терапію, була в 2 рази коротшою.
Необхідність призначення антибактеріальних засобів у основній групі
виникала в 31,5 % випадків на першому році спостереження та 10,2 % –
другому. У дітей, які одержували традиційну схему лікування, необхідність
призначення антибіотиків склала 45 % і 33 % відповідно.
Отже, отримані віддалені результати лікування та спостереження
підтвердили високу клінічну ефективність запропонованої консервативної
тактики ведення ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, з достовірною регресією
місцевих і загальних клінічних симптомів ХТ, зменшенням частоти
загострень ХТ, випадків гострих респіраторних захворювань, а також
необхідності призначення антибіотиків.
7.3. Клініко-імунологічна ефективність лікування хронічного
фарингіту в дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу
Проведене клінічне обстеження дітей, хворих на ЦД-1, показало, що в
них зустрічається хронічний простий (катаральний) фарингіт, який був
діагностований у 3,11 % пацієнтів.
Протягом 2015-2016 рр. були обстежені 30 дітей, хворих на ХФ, віком
9-15 років із ЦД-1, які були розподілені на 2 групи: основну (О; 20 осіб) і
порівняльну (П; 10 пацієнтів). Основна група дітей приймала місцеве
лікування препаратами на основі гексетидину (Хепілор) і лізоциму (Лізак),
порівняння – оральними антисептиками на основі сульфаніламідів (Інгаліпт).

239
Хворі вживали препарати у віковій дозі, згідно з інструкцією. Критеріями
включення пацієнтів у дослідження були: згода брати участь у дослідженні
та виконувати його вимоги, хлопчики та дівчатка віком від 9 до 15 років,
легкий або середній ступінь ХФ.
Середня тривалість перебігу загострення ХФ в дітей основної групи
становила (4,8±0,15) днів, порівняльної – (5,1±0,12).
Ефективність

проведеної

терапії

оцінювалася

за

зменшенням

вираженості клінічних проявів захворювання, а також за динамікою даних
бактеріологічного й імунологічного досліджень. Переносність препарату
визначалася на підставі суб’єктивних відчуттів, про які повідомляв пацієнт, а
також об’єктивних даних, отриманих дослідником у процесі лікування.
Враховувалися

динаміка

лабораторних

показників,

а

також частота

виникнення та характер побічних реакцій.
При об’єктивному дослідженні дітей обох груп спостерігалися різні
ступені вираженості симптомів, як-от гіперемія, сухість слизової оболонки
задньої стінки глотки в перший день лікування. Дані клінічної картини до

79%
82%
64%
55%

60%
50%

36%

40%

Основна група
36%
36%

70%

71%

80%

73%

90%

86%

початку лікування представлені на рис. 7.7.

30%

Контрольна
група

20%

Везикулярні
висипання на
слизовій

Ін'єкція задньої
стінки глотки

Зернистість задньої
стінки глотки

Набряклість
піднебінних дужок

0%

Гіперемія слизової
оболонки глотки

10%

Рис. 7.7. Порівняльна характеристика клінічних симптомів у дітей
основної та порівняльної груп.
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За результатами клінічного спостереження в основній групі пацієнтів
вираженість гіперемії слизової оболонки стійко зменшувалася або практично
була відсутня до 3-4 дня лікування. Як видно з отриманих даних, сухість
слизової оболонки задньої стінки глотки різних ступенів вираженості
спостерігалася в більшості хворих дітей перед початком курсу терапії, але до
3-4 дня на тлі прийому препаратів у пацієнтів основної групи цей показник
був слабко виражений. Загалом при оцінці клінічної ефективності локальної
терапії 16 пацієнтів основної групи з 20 відзначили добру переносність
терапії та значне поліпшення вже на 3 день.
Мікробіологічні дослідження мазків зі слизової оболонки задньої
стінки глотки показали, що при ХФ в дітей, хворих на ЦД-1, висівалися
мікроорганізми сімейства Streptococcaceae (S. viridans – 13 штамів (шт.) I та II
ст.), грамнегативні коки роду Neisseria (10 шт.) і грампозитивні коки
сімейства Micrococcaceae (S. aureus – 21 шт. III-IV ст., S. epidermidis – 2 шт. I
та II ст.), Klebsiella pneumonie (9 шт. I і II ст.), також в 5 пацієнтів були
висіяні гриби роду Candida I і II ст.
Достовірних відмінностей за мікробіологічним дослідженням до
лікування в основній і порівняльній групах не відзначалося. Після проведеної
терапії кількість КУО S. aureus в основній групі пацієнтів знизилася на 65 %,
порівняння – 32 % (р<0,01). Кількість Neisseria spp. істотно не зменшилася, а
практично залишалася на тому самому рівні в обох групах з незначною
тенденцією

до

збільшення

кількості

штамів.

Гриби

роду

Candida

елімінувалися зі слизових оболонок незалежно від видової приналежності
тільки в основній групі.
При імунологічному дослідженні пацієнтів було встановлено, що в
основній групі після проведеного лікування достовірно підвищувався рівень
sIgA в РГС, тоді як у порівняльній рівень цього білка практично не
змінювався (рис. 7.8).
Згідно з отриманими результатами, було відмічено позитивну динаміку
при визначенні мономерної форми IgA (рис. 7.9).
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Рис. 7.8. Вміст секреторного імуноглобуліну А (г/л) у ротоглотковому
секреті дітей основної та порівняльної груп до та після лікування.
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Рис. 7.9. Вміст мономерної форми імуноглобуліну А (г/л) у
ротоглотковому секреті дітей основної та порівняльної груп до та після
лікування.
Отже, було доведено, що комплексне застосування препаратів
гексетидину та лізоциму сприяє зниженню мікробного навантаження на
слизову оболонку глотки та, відповідно, зменшує продукцію мікробних
гідролаз, здатних руйнувати димерну структуру sIgA та переводити її в
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мономерні форми цього імуноглобуліну.
На рис. 7.10, 7.11 представлені дані з визначення рівнів противірусного
фактора α-ІNF і прозапального цитокіну ІL-1β.

Рис. 7.10. Вміст α-інтерферону (пг/мл) у ротоглотковому секреті дітей
основної та порівняльної груп до та після лікування.

Рис. 7.11. Вміст інтерлейкіну-1β (пг/мл) у ротоглотковому секреті дітей
основної та порівняльної груп до та після лікування.
Згідно з отриманими результатами дослідження, в дітей основної групи
застосування

двох

антисептиків

супроводжувалося

підвищенням

концентрації α-ІNF (р<0,05) в РГС порівняно з початковим рівнем, тоді як у
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порівняльній такого збільшення не відзначалося.
Достовірна тенденція до підвищення рівня ІL-1β була відзначена в обох
групах (0,05<р<0,1), що може свідчити про включення імунних механізмів за Th1 типом, тобто посилення утворення антитіл проти антигенів, що викликали
запальний процес, із залученням лімфоепітеліальних структур глотки.
Отже, отримані результати клінічного дослідження свідчать про
позитивний вплив застосування запропонованої схеми лікування ХФ в дітей,
хворих на ЦД-1, і стан імунних механізмів захисту.
Результати

мікробіологічного

дослідження

показали

зниження

кількості КУО S. aureus в основній групі пацієнтів на 65 %, порівняльній –
32 % (р<0,01), елімінацію грибів роду Candida зі слизової оболонки задньої
стінки глотки тільки в основній групі.
Комплексне лікування ХФ в дітей, хворих на ЦД-1, при використанні
запропонованої схеми є ефективнішим щодо стимуляції продукції sIgA, ніж
при застосуванні сульфаніламідних антисептиків.
Запропонована комбінація препаратів у пацієнтів основної групи
суттєво стимулювала продукцію α-ІNF порівняно з аналогічним визначенням
у групі порівняння, але, як і в порівняльній групі, не впливала на підвищений
вміст прозапального цитокіну ІL-1β.
Проведене клініко-імунологічне дослідження запропонованої схеми
терапії ХФ в дітей, хворих на ЦД-1, має практичне значення та дає
можливість її застосування на амбулаторному та стаціонарному етапах
лікування таких пацієнтів.
7.4. Передопераційна підготовка, операційна та післяопераційна
тактика ведення пацієнтів, хворих на цукровий діабет 1-го типу,
при

проведенні

оперативних

втручань

на

лімфаденоїдному

глотковому кільці
ХХГ займають одне з провідних місць серед усіх захворювань ЛОР-
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органів у дитячому віці. Дана група хвороб значною мірою обумовлює
високу поширеність захворюваності на ХХГ в дітей із ЦД-1, які за
проведеними дослідженнями становили в них 60 % від загальної патології
ЛОР-органів, особливо серед пацієнтів молодшого та старшого шкільного
віку.
Хронічне запалення лімфоепітеліальних структур глотки в дітей
передбачає проведення хірургічного лікування, що показане їм при
неефективності консервативної терапії й є клінічно обґрунтованим у
кожному окремому випадку. Пацієнти з патологією ЛАГК та ЦД-1
вимагають особливої передопераційної підготовки, що обумовлено не тільки
наявністю хронічної патології лімфаденоїдного апарату, а насамперед ЦД-1 з
ГКВР, що спричиняє ризик можливих операційних ускладнень.
Будь-яке хірургічне втручання запускає реакцію нейроендокринної
системи, в результаті чого збільшується вироблення контрінсулярних
гормонів (кортизол, катехоламіни). Вони зі свого боку підвищують рівень
глюкози в крові, стимулюючи глікогеноліз і глюконеогенез у печінці,
збільшують ліполіз і ектогенез, пригнічують утилізацію глюкози м’язової та
жирової тканин. У нормі під час операції збільшується секреція природного
інсуліну та підтримується гомеостаз глюкози в межах референтних значень.
У хворих на ЦД-1 нездатність компенсувати дані метаболічні ефекти під час
операції може призводити до гіперглікемії та, навіть, кетоацидозу. Крім того,
ці метаболічні ефекти можуть посилюватися періодом голодування, що
передує та супроводжує хірургічне втручання.
Необхідно зазначити, що порушення балансу глюкози внаслідок
оперативного

лікування

є

фактором

ризику

ускладнень,

як-от

кетоацидотична та гіперосмолярна коми, церебральна ішемія, сепсис.
На основі аналізу загального стану пацієнтів і лабораторних даних у
хворих на ЦД-1 був запропонований алгоритм передопераційної підготовки й
анестезіологічного забезпечення операцій на ЛАГК.
За період 2014-2016 рр. на базі відділень дитячої оториноларингології
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МДКЛ № 1 м. Києва та НДСЛ “Охматдит” МОЗ України були проведені 12
операцій на ЛАГК в дітей, хворих на ЦД-1: аденектомія – 7, аденотонзилотомія –
3, тонзилектомія – 2. Віковий діапазон пацієнтів складав від 5 до 15 років,
розподіл за статтю був наступним: 45 % хлопчиків, 65 % дівчаток.
Оперативне втручання у хворих здійснювалося при неефективності
консервативного лікування та за умови оптимальних рівнів метаболічних
показників: відсутність кетонурії, глікемія 6-10 ммоль/л, HbA1c до 8 %,
нормальні показники електролітів крові та кислотно-основного стану (КОС).
Абсолютними протипоказаннями для операції у хворих на ЦД-1 були
виражена

декомпенсація

обміну

речовин

(гіперглікемія,

кетоацидоз,

коматозний стан), тільки що перенесена гіпоглікемія.
За

добу

до

оперативного

втручання

на

ПМ

(тонзилектомія,

тонзилотомія) пацієнтам необхідно проводити перехід на використання
інсуліну короткої дії, а при проведенні аденектомії схема інсулінотерапії
може залишатися незмінною.
До оперативного втручання середні показники глікемії в усіх хворих
складали 6,5 ммоль/л (від 5,5 до 7,5 ммоль/л), HbA1c – 7 % (від 6 до 8 %),
кетонурія була відсутня в усіх хворих.
У день операції, за 5 годин до очікуваного втручання, пацієнти були
нагодовані рідкою кашею в половинному об’ємі від вікової норми. Планове
введення інсуліну всім хворим було замінене на препарати інсуліну короткої
дії в дозі, підібраній індивідуально (0,5-1 ОД/кг/добу з розрахунку на 6
уведень) з урахуванням рівня глікемії. Діти з інсуліновою помпою
продовжували отримувати препарат через неї. За 2 години до оперативного
втручання пацієнти ентерально одержували рідину з медом або цукром
об’ємом 100-150 мл залежно від статі та віку.
Анестезіологічне забезпечення

хворим проводилося за рахунок

внутрішньовенної анестезії препаратами пропофол, фентаніл, есмерон у
віковій дозі. Після закінчення ощадних операції призначали додаткову
медикацію: осетрон, кетанов, інфузійна підтримка сольовими розчинами, 5 %
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розчин глюкози у співвідношенні 3-4:1. Штучна вентиляція легень
проводилася в режимі нормовентиляції (контрольована за об’ємом) залежно
від віку.
Контроль рівня глікемії здійснювався безпосередньо перед операцією,
інтраопераційно та після закінчення втручання. Необхідності в замісній,
корегуючій терапії в прооперованих хворих не виникало.
Після 40-хвилинного спостереження в умовах відділення реанімації на
тлі стабільних показників глікемічного фону, КОС, в повній свідомості, з
відновленими захисними рефлексами діти були переведені в ЛОР-відділення.
Через годину після операції було відновлене ентеральне харчування,
починаючи з печених яблук, бананів, гречаної каші частими дробними
порціями. З моменту початку ентерального харчування був відновлений
плановий об’єм препаратів інсуліну на тлі проведення вимірювання глюкози
кожні 4 години впродовж першої доби, рівня кетонурії в кожній порції сечі.
Усі оперативні втручання були здійснені під інтубаційним наркозом за
допомогою роторозширювача різних конструкцій у лежачому положенні
дитини з закинутою назад головою.
Кровотеча під час операції ретельно зупинялася шляхом видалення
залишків аденоїдних вегетацій і старанно проведеного гемостазу. Дітей
виписували наступного дня після операції, жителів сільської місцевості ‒ на
3-4-й

день.

Батькам

давали

поради

щодо

подальшого

ведення

післяопераційного періоду.
Операції на ЛАГК в дітей, хворих на ЦД-1, повинні виконуватися під
загальним знеболенням вранці. Відміна інсуліну довгої дії за добу та перехід
на інсулін короткої дії при оперативному втручанні на ПМ, а при аденектомії
– схема інсулінотерапії залишається незмінною. Контроль глікемії повинен
проводитися під час операції та кожні 3-6 годин після неї, а далі при
стабільному рівні глікемії контроль здійснюється кожні 6-12 годин у
наступні 4 доби. Під час операції на ЛАГК в дітей, хворих на ЦД-1,
необхідне достатнє кисневе й енергетичне забезпечення пацієнта для
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запобігання ускладненням у вигляді кето- або лактатацидозу.
Отже, за весь період проведення клінічного дослідження з основної
групи спостереження (n=238) було прооперовано 12 дітей, хворих на ЦД-1, з
патологією ЛАГК, що складає 5,04 %. У решти пацієнтів 94,96 % було
проведене ефективне комплексне консервативне лікування ХХГ.
Висновки до розділу 7
Використання запропонованої схеми імунореабілітації з застосуванням
препарату BNO 1030 і місцевого промивання лакун ПМ фізіологічним
розчином з Повідон-йод і наступним інтралакунарним нанесенням його (1:2)
при ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, сприяє зменшенню частоти ЗХТ протягом
року (в 3 рази) та потреби в повторних курсах лікування (в 5 разів), а також
достовірно

супроводжується

зниженням

частоти

колонізації

ПМ

патогенними бактеріями та грибами роду Candida.
Віддалені результати лікування та спостереження за пацієнтами
підтвердили високу клінічну ефективність даної консервативної тактики
ведення дітей, хворих на ХТ із ЦД-1, з достовірною регресією місцевих і
загальних клінічних симптомів ХТ, зменшенням частоти рецидивів, випадків
гострих респіраторних захворювань, а також необхідності призначення
курсів лікування. Отже, за отриманими даними відмічалася висока
ефективність проведеного консервативного лікування патології ЛАГК в
дітей, а оперативне втручання, яке в дитячому віці необхідно проводити під
загальним знеболенням, було виконане в 5,04 % хворих.
Комплексне лікування ХФ в дітей, хворих на ЦД-1, при використанні
запропонованої схеми є більш ефективним щодо стимуляції продукції sIgA,
ніж

при

застосуванні

сульфаніламідних

антисептиків.

Комбінація

гексетидину та лізоциму в пацієнтів основної групи суттєво стимулювала
продукцію α-ІNF порівняно з аналогічним визначенням у групі контролю, але
не впливала на підвищений вміст прозапального цитокіну ІL-1β, що має
практичне значення та дає можливість використання даної схеми на
амбулаторному та стаціонарному етапах лікування таких хворих.
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проблема патології ЛОР-органів у дітей, хворих на ЦД-1, майже не
вивчена та на сьогодні є однією з найактуальніших, що потребує нагального
вирішення. [422] За даними літератури є поодинокі наукові роботи про деякі
хвороби ЛОР-органів у дорослих, хворих на ЦД-1. [79,147] Тому були
проведені наукові дослідження, які вперше в Україні присвячені вивченню
проблеми стану хвороб ВДШ у дітей, хворих на ЦД-1.
Під час виконання науково-дослідної роботи були обстежені 707 дітей,
хворих на ЦД-1, різних вікових груп, які перебували на стаціонарному
лікуванні в ендокринологічному відділенні НДСЛ “Охматдит” МОЗ України
та міському ендокринологічному відділенні ДКЛ № 6 м. Києва. Віковий
діапазон пацієнтів становив від 3 до 18 років, з них хлопчиків було 365
(51,6 %), дівчаток – 342 (48,4 %), середній вік складав (10,9±0,4) років.
Дизайн дослідження був наступним.
I етап: моніторинг 707 дітей, хворих на ЦД-1, яким було проведено
комплексне клініко-лабораторне дослідження та лікування з урахуванням
катамнестичного та проспективного аналізу з метою вивчення впливу
коморбідної патології на захворювання.
II етап: визначення клініко-функціональних особливостей стану ХХГ в
дітей, хворих на ЦД-1, й оцінка ефективності проведеної терапії:
–

1 група (основна) – пацієнти, хворі на ХТ і ЦД-1;

–

2 група (порівняння) – діти, хворі на ЦД-1 без ХТ;

–

3 група (порівняння-1) – пацієнти з ХТ без ЦД-1;

–

4 група (контрольна) – здорові діти.
IIІ етап: здійснення експериментальної частини дослідження.
Клініко-лабораторне обстеження дітей, хворих на ЦД-1, включало в

себе збір скарг, анамнезу захворювання та життя, огляд ЛОР-органів, а також
мікрориноскопію, проведення ендоскопії порожнини носа, носової частини
глотки, бактеріологічне дослідження мікрофлори порожнини носа, ПМ,
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мікроотоскопію,

порогову

тональну

аудіометрію,

акустичну

імпедансометрію, дослідження функції слухової труби та в разі потреби КТ
приносових пазух.
Досить частою причиною звернення за медичною допомогою до
лікарів різних спеціальностей стають інфекції ЛОР-органів і ВДШ. Тому
особливої уваги та розробки сучасних методичних підходів вимагає
лікування дітей, хворих на ЦД-1, в разі його поєднання з іншими хронічними
захворюваннями, як-от ХТ. Згідно з даними літератури, ХТ, що перебігає на
тлі ЦД-1, може посилювати метаболічні та функціональні порушення в
організмі, а також призводити до декомпенсації вуглеводного обміну та,
навіть, кетоацидозу, які зі свого боку сприяють погіршенню перебігу
патологічного процесу в ПМ. [81,245]
Діти з ЦД-1 частіше, ніж здорові однолітки, хворіють на інфекційні
захворювання (вітряна віспа, кір, епідемічний паротит, вірусні гепатити
тощо), в них частіше фіксуються хронічні рецидивні запальні процеси
(пієлонефрит, цистит, панкреатит, бронхіт, тонзиліт, синусит тощо).
[340,405,412]
Хворі на ЦД-1 уразливі для швидкого прогресування інфекції ЛОРорганів і її ускладнень. За умови, коли розвиток і перебіг ЦД-1
ускладнюється активацією вогнищ інфекції та нерідко септичними станами,
оцінка функціональної активності фагоцитів, у складі яких домінують
нейтрофіли,

може

дозволити

коректніше

обґрунтувати

доцільність

застосування ефективної терапії. [435]
За результатами проведеного оториноларингологічного обстеження
дітей, хворих на ЦД-1, була отримана характерна для них структура
захворювань ЛОР-органів. Найбільшу групу серед них склали пацієнти, в
яких були діагностовані ХХГ (n=424): найчисельнішою була група дітей з ХТ
(238; 56,2 %), що складалася зі 136 хлопчиків, 102 дівчаток у віці 6-18 років.
Гіпертрофія аденоїдних вегетацій була діагностована в 21,2 % (n=90)
обстежених, ГПМ – 8 % (n=34), ХА – 7,5 % (n=32), ХФ – 7,1 % (n=30).
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Варто зазначити, що рання діагностика та лікування встановленої
патології при коморбідному перебігу з ЦД-1 в дитячому віці за даними
літератури є не вивченою. Саме тому, відповідно до поставлених завдань
дослідження ХХГ, було покладено принцип комплексного підходу до
клініко-лабораторного обстеження даного контингенту хворих дітей.
У пацієнтів, хворих на ХХГ на тлі ЦД-1, основними клінічними
характеристиками ХТ були симптоми Гізе, Зака, Преображенського,
наявність патологічного вмісту в лакунах ПМ, регіонарний лімфаденіт, проте
в різних вікових групах дітей з даною патологією були визначені клінічні
особливості та відмінності клінічної симптоматики, а також наявність
безангінозної форми ХТ. Було встановлено безангінну форму ХТ, що була
частіше діагностована в дітей старшого шкільного віку (34,8 %), ніж
молодшого (26,9 %). Валикоподібне потовщення країв передніх і задніх
піднебінних дужок було встановлене в 77,6 % дітей молодшого шкільного
віку проти 74,4 % – старшого, смужка застійної гіперемії за передньою
дужкою – 64,4 % проти 34,8 %, рубцеві спайки між мигдаликами та
піднебінними дужками – 73,6 % проти 43,0 %, наявність казеозних пробок у
лакунах ПМ при ротації в дітей 6-12 років була достовірно (р<0,05) більшою
(71,0 %) порівняно з хворими 13-18 років (44,1 %), проте наявність рідкого
гною в лакунах ПМ при ротації в них була достовірно (р<0,05) меншою
(7,9 %) порівняно з пацієнтами 13-18 років (23,2 %), збільшення й
ущільнення регіонарних лімфатичних вузлів у дітей обох груп достовірно не
відрізнялися (47,3 % проти 56,9 %).
Згідно зі спостереженнями за пацієнтами, було встановлено, що в дітей
до 7-річного віку для загострень ХТ характерні вираженість симптомів і
визначеність скарг. У пацієнтів старшого віку загострення носили більш
уповільнений характер без підвищення температури. Все це призводило до
пізньої діагностики захворювання та, внаслідок цього, – декомпенсації
процесу в ПМ. Важливими та характерними особливостями перебігу ХТ в
дітей,

хворих

на

ЦД-1,

також

були

збільшення

кількості

даного
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захворювання в дітей після 8-річного віку, наявність супутнього ХФ.
Діагноз ЦД-1 встановлювався лікарями ендокринологічного відділення,
які оцінювали стан ГК в обстежених дітей за допомогою визначення НbАlс
(%) і показників глікемії. ГКО вважали в разі рівня НbАlс у межах 6-7,9 %,
ГКСО – 7,9-9 %, ГКВР – понад 9 %. В основу групування за рівнем ГК було
покладене значення НbАlс (%). [422] Рівень глюкози в обстежених пацієнтів
коливався від 3,8 ммоль/л до 17,2 ммоль/л (у середньому 10,5 ммоль/л). У
63,2 % обстежених дітей, хворих на ЦД-1, спостерігався ГК високого ризику,
субоптимальний ГК мали 24,4 %, тільки 12,4 % – оптимальний ГК.
Серед обстежених дітей ЦД-1 був виявлений до 6 міс. у 56 (7,9 %)
пацієнтів, тривалість захворювання від 6 місяців до 3 років мали 266
(37,6 %), від 3 до 6 років – 174 (24,6 %), від 6 до 16 – 211 (29,8 %).
Спостерігалося збільшення частки дітей старшого шкільного віку в групах з
тривалим захворюванням порівняно з групами пацієнтів з тривалістю ЦД-1
до 3 років.
У період від 3 до 6 років перебігу ЦД-1 відмічається тотальна загибель
β-клітин зі збільшенням потреби в інсуліні, з’являються субклінічні прояви
хронічних ускладнень, може послаблюватися контроль за захворюванням. У
термін перебігу захворювання від 6 до 16 років маніфестують судинні та
неврологічні ускладнення ЦД-1, діти виходять з-під контролю батьків,
оскільки ці пацієнти переважно старшого шкільного віку, що може вплинути
на якість самоконтролю. [242,446]
Гострі ускладнення в дітей досліджуваної групи, хворих на ЦД-1, були
представлені діабетичним кетоацидозом (36; 5,0 %), а серед хронічних
ускладнень було виявлено діабетичні дистальну сенсо-моторну нейропатію
(134; 18,9 %), гепатоз (349; 49,3 %), нефропатію (60; 8,4 %).
Щодо аналізу показників поширеності ускладнень ЦД-1 залежно від
віку було визначено, що з віком вона достовірно зростала, особливо суттєво
збільшувалася кількість ускладнень з боку серцево-судинної системи, нирок,
зору у віковій категорії від 15 до 18 років. Найбільш частими та поширеними
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ускладненнями серед обстежених хворих дітей були кардіопатія, нефропатія
та мікроангіопатія. [351,361,370,411] Це, на нашу думку, свідчить про
необхідність більш активного раннього діагностичного та терапевтичного
підходу в лікуванні хворих цієї вікової категорії. Отже, проведені обстеження
дітей загалом відповідали даним інших авторів щодо розвитку ЦД-1 у
хворих, проте встановили характерні клінічні особливості стану ЛОРорганів. Питання ХХГ в дітей нині є однією з найактуальніших проблем
дитячої оториноларингології, педіатрії, що потребує вирішення. [422] За
наявності ендокринної патології в дітей, провідне місце в якій займає ЦД-1,
поширеність ХТ згідно з проведеними дослідженнями складає 33,6 %, що
диктує необхідність комплексного підходу до ранньої діагностики й
ефективного лікування таких пацієнтів із залученням не тільки дитячого
ендокринолога, але й педіатра та дитячого отоларинголога. [205]
Тому відповідно до поставлених завдань були визначені основні
напрями дослідження ХХГ, що включали вивчення клініко-лабораторних
особливостей перебігу ХТ та стану ПМ у дітей, хворих на ЦД-1, для
визначення тактики ефективного лікування з метою поліпшення якості життя
пацієнтів. Вивчення особливостей не тільки клінічних проявів захворювання,
але й лабораторних показників крові в даного контингенту пацієнтів дає
змогу детальніше проаналізувати та визначити взаємовплив даних патологій
на стан дитини загалом.
Отже, при вивченні особливостей біохімічних показників було
встановлено, що не існує статистично значущої різниці між ТГ, ХЛНЩ,
МАУ, Т4, ТТГ в основній і порівняльній групах.
За даними статистичного аналізу отриманих результатів

було

встановлено, що значення показника HbA1c у дітей основної групи було
достовірно

(р<0,05)

((9,488±0,275) %),

більшим
холестерин

((10,02±0,204) %),
в

основній

ніж

у
групі

порівняльній
становив

((4,828±0,1) ммоль/л) порівняно з порівняльною ((4,635±0,081) ммоль/л),
ХЛВЩ у групі пацієнтів, хворих на ХТ і ЦД-1, був достовірно нижчим
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((1,567±0,035) ммоль/л) порівняно з дітьми, хворими на ЦД-1 без патології
ЛОР-органів ((1,649±0,044) ммоль/л).
Те, що значення показника рівня ГК (HbA1c) при ХТ в пацієнтів
основної групи є статистично значуще більшим, ніж відповідний показник у
порівняльній, може свідчити про значне погіршення перебігу ЦД-1 в дітей за
наявності ХТ.
Порушення метаболізму й імунітету при ЦД-1 тісно пов’язані, а
підвищена сприйнятливість до інфекцій у пацієнтів із ЦД-1 зв’язана з
порушенням захисних функцій імунної системи, посиленням клітинної
адгезії мікроорганізмів, наявністю мікро- та макроангіопатії, нейропатії.
[271,288]
Крім того, у хворих на ЦД-1 спостерігається схильність до
катаболічних процесів. Водночас змінюється синтез антитіл, знижуються
фагоцитарна активність макрофагів і лейкоцитів, регенераційна здатність
усіх тканин, бар’єрна функція слизових оболонок. [296,317] Отже, ХТ
посилює метаболічні порушення, призводить до декомпенсації вуглеводного
обміну та кетоацидозу, які зі свого боку погіршують перебіг патологічного
процесу в мигдаликах. [270]
Зміни, що відбуваються на клітинному рівні, не завжди реалізуються у
вигляді захворювання, але знижують резервні можливості організму. Це
зниження клінічно виявляється його нездатністю адекватно відповісти на
зовнішній вплив, що можна визначити як зміну реактивності. Початковий
стан клітини (резервні можливості) визначає її відповідь на дію зовнішнього
патологічного фактора. Зі зниженням резервних можливостей клітини
підвищується ймовірність її загибелі та розвитку хвороби. [8,10] Зміни на
клітинному рівні найчастіше

з’являються

до формування

клінічних

симптомів хвороби і зберігаються деякий час після їх усунення. Сучасні
підходи до оцінки та корекції стану низки енергозабезпечуючих систем
організму в нормі та за наявності патології неможливі без цитохімічного
вивчення клітин крові. [11]
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Зміна структури клітинної популяції з переважанням високо- або
низькоактивних клітин неспецифічної активності може спостерігатися при
різних захворюваннях, оскільки характеризує рівень запального процесу. З
іншого боку, дані параметри розподілу клітинної популяції за активністю
ферменту дають уявлення про фазу перебігу захворювання, що може
використовуватися для прогнозу й обґрунтування ступінчастої терапії,
спрямованої на відновлення енергетичного балансу в патологічно змінених
тканинах і органах.
При

проведенні

цитохімічних

досліджень

клітин

крові

було

встановлено достовірне зниження СДГ в лейкоцитах, підвищення показника
активності СЦК в основній групі для нейтрофілів (0,85±0,22), лімфоцитів
(1,27±0,31) відносно даних групи порівняння-1 (для нейтрофілів – (0,37±0,18)
(р<0,05), лімфоцитів – (0,53±0,12) (р<0,05)). Ці зміни відображають зниження
кількості активних мітохондрій, енергетичного потенціалу клітин і їхнього
функціонального стану.
Також

було

визначене

достовірне

зменшення

активності

гідролітичного лізосомального ферменту КФ в цитоплазмі нейтрофілів і
лімфоцитів. Водночас спостерігався знижений СЦК для нейтрофілів
(0,286±0,07) і лімфоцитів (0,165±0,055) (р<0,05) у дітей основної групи
відносно порівняльної ((0,362±0,057) і (0,213±0,038) відповідно (р<0,05)).
Виявлені зміни цитохімічної характеристики клітин крові визначають
характер метаболічних порушень, про що свідчить зниження ферментів СДГ
та ЛДГ при ХТ в дітей із ЦД-1 та здатність впливати на імунологічну
функцію ПМ, що узгоджується з відомими даними про те, що імунна система
та метаболізм тісно інтегровані. [10,296]
Завдяки активності гідролітичних ферментів КФ та ЛФ забезпечується
роль нейтрофілів як першої лінії клітинного захисту організму, а зниження їх
активності свідчить про відповідне зменшення функціональної активності
клітин, бактерицидної функції, порушення фагоцитозу, що сприяє схильності
до інфекції та тяжкості перебігу запальних процесів, зокрема ХТ за наявності
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ЦД-1.
Взагалі інфекції ЛОР-органів у хворих на ЦД-1 явно недооцінені та є
досить небезпечними, особливо в дитячому віці, що насамперед пов’язане з
погіршенням компенсації вуглеводного обміну, зниженням ефективності
інсулінотерапії та ризиком розвитку гострих ускладнень: у третини пацієнтів
причиною діабетичного кетоацидозу є саме інфекція, особливо гнійна.
Вивчення мікробного “пейзажу” в лакунах і на поверхні ПМ при ХТ
виявило понад 54 різні форми мікроорганізмів, що часто характеризуються
більш ніж двома бактеріальними асоціаціями. [23,29] Обсіменіння ПМ
грампозитивною коковою флорою з високою біологічною активністю є
безперечним, проте зростає значення умовно-патогенних бактерій з
вираженим

персистуючим

антибіотикорезистентністю
колонізації.

Науковий

потенціалом,
та

інтерес

високими

що

поєднується

показниками

представляє

виявлення

з

інтенсивності
особливостей

мікробіоценозу ПМ у дітей, хворих на ХТ і ЦД-1, залежно від клінічної стадії
перебігу, що дозволить диференційовано розглядати питання вибору методів
і засобів лікування, а також профілактики даної патології в дитячому віці.
При

мікробіологічному

дослідженні

було

встановлено,

що

мікробіоценози ПМ у дітей, хворих на ЦД-1, переважно складалися з монота полікомпонентних асоціацій аеробної та факультативно-анаеробної
мікрофлори. 2-3-компонентні асоціації зустрічалися в 2,5 рази частіше при
ХТ в пацієнтів, хворих на ЦД-1, ніж в осіб із ЦД-1 без ХТ. Згідно з
проведеними дослідженнями, не було відмічено достовірних відмінностей
між персистенцією мікробіоценозів, що складалися з 2-3 мікроорганізмів, у
основній і порівняльній групах, проте мікробіоценози, що включали в себе 2
та більше представників, були виявлені в 50 % хворих обох груп (p<0,05).
Представники

роду

ентерококів

Klebsiella,

Enterobacter,

E. coli

персистували в дітей основної групи значно частіше порівняно з пацієнтами
порівняльної, в кількості, що перевищувала lg 3 КУО/г. Особливо це
стосувалося дітей основної групи, де штам Klebsiella pneumonie було висіяно
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в 3,5 рази частіше порівняно з порівняльною. Даний патоген висівався в 22 %
випадків у кількості lg 4,01-5,41 КУО/г. Колонізація дріжджових грибів у
обох групах була представлена однаково в кількості lg 3,5 КУО/г.
Характерною особливістю основної групи обстежених пацієнтів було
зниження

частоти

виділення

представників

резидентної

мікрофлори

(коринебактерії, лактобактерії), що присутні в ПМ за умови їх нормального
мікробіоценозу.
Достовірна різниця при ХТ була виявлена відносно представників
індигенної мікрофлори (непатогенних нейсерій, Staphylococcus aureus), що
найчастіше висівалися в дітей основної групи. Водночас порушення
компенсаторних механізмів при досліджуваній патології призводило до
достовірно

більш

мікроорганізмами:

інтенсивного
представниками

заселення

ПМ

грамнегативними

неферментуючих

грамнегативних

бактерій, ентеробактерій, які частіше колонізували поверхню ПМ.
Отже, щільність обсіменіння ПМ у дітей при ХТ з ЦД-1 в середньому
склала lg (3,86±0,78) КУО/г, а в пацієнтів із ЦД-1 без ХТ – lg
(3,35±0,43) КУО/г (р=0,05). Досліджені та виявлені мікробіоценотичні
особливості стану ПМ у дітей основної групи вказують на необхідність і
доцільність включення до схем лікування способів і антисептичних засобів,
що мають спрямовану протимікробну дію, а також можуть забезпечувати
відновлення та збереження нормального мікробіоценозу ПМ.
Разом з вивченням мікробного складу ПМ при ХТ в дітей, хворих на
ЦД-1, були досліджені та визначені цитологічні особливості вмісту лакун. За
наявності запалення, особливо хронічного, в лімфоепітеліальних органах,
основними серед яких є ПМ, відбувається порушення або зниження
функціонування захисних механізмів. Це призводить до первісної поломки
клітинного “бар’єру” та включення механізму ретикуляції епітелію, що
“відображає міжклітинні взаємодії між епітеліоцитами та лімфоцитами в
імунній відповіді” на антигенне подразнення, що надалі також викликає
зміну цитоморфологічної картини органа. [199]
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У просвіті крипти здорової людини виявляються невелика кількість
клітин злущеного плоского епітелію, лімфоцити, плазмоцити, макрофаги,
бактерії. Вміст крипти є джерелом постійної антигенної та мітогенної
стимуляції, необхідної для підтримки імунологічного гомеостазу організму.
[282]
Досконале дослідження цитологічного складу вмісту лакун ПМ у
хворих на ХТ і ЦД-1 є важливим для визначення їхнього стану, уточнення
діагнозу та вибору методу лікування.
Отже, за результатами проведеного цитологічного дослідження з
лакун

ПМ

у

дітей

основної

групи

були

виділені

наступні

цитоморфологічні особливості.
1.

Низький рівень показників клітинного складу – помірний або високий

ступінь десквамації плоского епітелію з ознаками проліферації клітин і
дегенеративних

змін.

Зустрічаються

гігантські

багатоядерні

клітини

хронічного запалення. Нейтрофільні лейкоцити з незавершеним фагоцитозом
бактерій у великій кількості. Місцями макрофаги. Гістіоцити в невеликій
кількості. Лімфоцити зрідка або відсутні. Бактеріальна флора змішана,
зокрема спірохети, фузобактерії, у великій кількості, місцями гриби.
2.

Середній рівень показників клітинного складу – в препараті

переважають активні лімфоцити, частиною в стані баластної трансформації.
Місцями плазмоцити, окремо та в скупченнях. Нейтрофільні лейкоцити в
невеликій кількості. Клітини плоского епітелію, окремо та в пластах у
невеликій кількості. Змішана бактеріальна флора в невеликій кількості.
3.

Високий рівень показників клітинного складу – характеризується

вмістом у препараті великої кількості активних лімфоцитів, окремо та в
скупченнях, частиною в стані баластної трансформації, місцями мітотично
поділених

клітин.

Нейтрофільні

лейкоцити

в

невеликій

кількості.

Плазмоцити місцями, окремо та в скупченнях. Помірна десквамація плоского
епітелію. Змішана бактеріальна флора в помірній кількості.
Проведений статистичний аналіз даних цитологічного дослідження в
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дітей основної групи з урахуванням рівня ГК встановив статистично значущу
різницю (р<0,01) зниження високого рівня показників клітинного складу
(5,3 %) порівняно з середнім (45,6 %) і низьким (49,1 %) рівнями при ГКВР.
Аналогічна тенденція була відмічена при ГКСО, де високий рівень
показників клітинного складу (12 %) був достовірно (р<0,05) знижений
порівняно з середнім (36 %) та низьким (52 %) рівнями. При ХТ у дітей,
хворих на ЦД-1 із ГКО показник високого рівня клітинного складу був також
достовірно нижчим (7,6 %) порівняно з середнім (46,3 %) і низьким (46,1 %)
рівнями (р<0,05).
Щодо перебігу ХТ з частими та рідкими загостреннями в дітей, хворих
на ЦД-1, було встановлено наступні особливості цитологічного стану. У
пацієнтів з ХТ і частими загостреннями на тлі ЦД-1 показник високого рівня
клітинного складу був зниженим (5,1 %) і мав статистично значущу різницю
(р<0,01) порівняно з середнім (45,7 %) і низьким (48,2 %) рівнями. При ХТ з
рідкими загостреннями (до 3 разів) високий рівень клітинного складу також
був достовірно (р<0,05) меншим (12,4 %) порівняно з середнім (40,1 %) та
низьким (47,5 %) рівнями.
Отже, цитологічне дослідження вмісту лакун ПМ при ХТ в дітей,
хворих на ЦД-1, є додатковим інформативним методом оцінки стану ПМ.
Визначення клітинного складу мазків з лакун, особливо у випадках з
неяскраво вираженою симптоматикою, дозволяє оториноларингологу більш
точно

встановити

форму

ХТ,

оцінити

ефективність

проведеного

консервативного лікування.
Проте

виконання

такого

стандартного

бактеріологічного

та

цитологічного обстеження в дітей, хворих на ЦД-1, має певні складні риси, з
огляду на фізіологічні та психологічні особливості таких пацієнтів. Водночас
високий відсоток визначення характерних змін стану ПМ, швидкість і
зручність

його

проведення

дозволяють

розглядати

цей

метод

як

перспективний щодо здійснення скринінгу порушень стану ПМ для більш
раннього початку лікувально-реабілітаційних заходів. [199]
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Порівняння змін і особливостей стану ПМ при ХТ в дітей залежно від
тривалості та тяжкості ЦД-1 свідчить про необхідність уважнішого
відношення фахівців до таких хворих.
Провідним патогенетичним фактором у ґенезі хронічних захворювань
ЛАГК є імунна недостатність, що виявляється зниженням кількості й
активності

клітин

вродженого

імунітету

(фагоцитів,

циркулюючих

комплексів), лімфоцитів, неспецифічних факторів імунітету в клітинах ПМ та
епітелію слизової оболонки (елафіни, дефензини), що зрештою призводить
до виражених дефектів у формуванні специфічного гуморального та
клітинного імунітету локального та системного характеру. [91]
Згідно з визначеними завданнями, були проведені імунологічні
дослідження місцевого імунітету та доведено, що гуморальні механізми
захисту РГС при ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, мали характерні особливості.
Результати вивчення показали, що концентрація sIgА в РГС дітей, хворих на
ЦД-1, знаходилася на вищому рівні порівняно з нормою (57-260 мкг/мл),
вміст лактоферину в основній групі був нижчим (9224 нг/мл) порівняно з
дітьми групи контролю (10858 нг/мл), а концентрація α-ΙNF у РГС пацієнтів
основної групи становила 12,0 пг/мл, що достовірно перевищувало показник
групи порівняння (7,8 пг/мл) більш ніж удвічі (р<0,05), проте рівень γ-INF у
дітей основної (332 пг/мл) і порівняльної (322 пг/мл) груп достовірних
відмінностей не мав. Рівень прозапального ΙL-1β у РГС дітей основної групи
(49,9 пг/мл) був удвічі нижчим, ніж у порівняльній (108,4 пг/мл) (р<0,05), а
концентрація лізоциму в РГС при ХТ в пацієнтів, хворих на ЦД-1, становила
3,0 мкг/мл порівняно з 2,1 мкг/мл групи порівняння.
Виявлені достовірні зміни в місцевому імунітеті за дослідженням РГС
при ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, свідчили про виражену імунологічну
недостатність, що потребує корекції. Отримані результати є важливими та
були враховані при аналізі ефективності схем консервативного лікування ХТ
та ХФ в осіб, хворих на ЦД-1. Подальше поглиблене вивчення особливостей
показників місцевого імунітету при ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, доцільне та
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дозволить диференційовано розглядати питання вибору методів і засобів
лікування, а також профілактики захворювань ВДШ у дитячому віці.
Останніми роками активно обговорюється роль імунних механізмів,
зокрема хронічного запалення, в розвитку ЦД-1 та його судинних
ускладнень. Наявність у таких хворих хронічного запалення в ПМ дозволяє
припустити, що саме цей процес має пряме відношення до порушення
імунного статусу та формування ранніх ускладнень. У розвиток запального
процесу залучені клітини імунної системи (лімфоцити, моноцити), а також
ендотелію, водночас міжклітинні взаємодії здійснюються за допомогою
молекул адгезії, цитокінів, факторів росту. [26,142] Отже, імунозапальні
реакції беруть участь у розвитку автоімунної деструкції панкреатичних
острівців при ЦД-1, формуванні мікроангіопатії.
Тому наступним важливим етапом проведеного дослідження було
вивчення стану МЦР при коморбідному перебігу ХХГ в дітей, хворих на ЦД1, що також не досліджено за даними літературних джерел. Визначення
показників стану МЦР в групі обстежених пацієнтів проводили на основі
даних КНЛ, БМБК та МКРС слизової оболонки ПН. За результатами
проведених досліджень у дітей були встановлені наступні характерні
особливості та кореляційні зв’язки.
Виявлено, що при КНЛ менше 1/3 дітей, хворих на ЦД-1 на тлі
хронічної патології ЛОР-органів, мають нормальну структуру капілярів, на
відміну від половини пацієнтів групи порівняння (р<0,05). Крім того,
спостерігалася чітка тенденція до збільшення кількості хворих з вираженими
порушеннями мікроциркуляції в основній групі. II-III ступені порушень
мікроциркуляції в дітей основної групи були виявлені в 22,5-27,5 % випадків,
водночас у порівняльній групі II ступінь становив 14,5 %, III – тільки 7,1 %
(р<0,05), що в 3 рази менше, ніж за наявності хронічної патології ЛОРорганів.
Аналіз визначення ступеня змін МЦР за даними КНЛ залежно від
характеру патології ЛОР-органів показав, що за наявності ХТ в третини
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пацієнтів (20-30-35 %) спостерігаються різні ступені, а при РНК більш
вираженим був III (33,3 %), I і II – по 25 %. При ВНП залежність ступеня
порушень мікроциркуляції зворотна (при I ст. – 37,5 %, III – 12,5 %). Була
встановлена

залежність

мікроциркуляції

за

ЛОР-патології

даними

КНЛ

в

від

дітей,

ступеня
хворих

на

порушення
ЦД-1,

що

характеризується виявленням порушень мікроциркуляції в 3 рази частіше,
ніж без захворювань ЛОР-органів. Отримані дані підтверджують взаємний
обтяжуючий вплив порушень мікроциркуляції на перебіг ХТ та РНК у дітей,
хворих на ЦД-1. [113,152,174,190]
При оцінці результатів БМБК в пацієнтів, хворих на ЦД-1, були також
виявлені

характерні

особливості.

Визначалася

залежність

судинних

порушень від характеру ЛОР-патології, особливо при ХХГ. При ХТ були
встановлені судинні порушення у вигляді нерівномірності калібру судин
(45 %), одиничних мікроаневризм (65 %), міандричної звивистості капілярів
(80 %) і венул (50 %), одиничних артеріоло-венулярних анастомозів (35 %).
Також спостерігалися позасудинні порушення у вигляді мікрогеморагій
(15 %) і периваскулярного набряку (10 %).
Отже, проведені дослідження доводять, що при більшій тривалості
захворювання ((3,68±0,05); p<0,05) у дітей, хворих на ЦД-1, в 75,3 %
випадків переважає хронічна патологія ЛОР-органів, серед якої ХТ займає
провідне місце (48,5 %), РНК (28,6 %), ВНП (22,9 %). При вивченні оцінки
ступеня тяжкості ЦД-1 за рівнем ГК в обстежених дітей було встановлено
вплив ХХГ на підвищення показників НbАlс, причому 61,4 % таких хворих
мали рівень ГКВР.
Показники БМБК, як-от наявність судинних і позасудинних порушень
мікроциркуляції на тлі ХТ, судинних, поза- та внутрішньосудинних
порушень у пацієнтів з РНК, тільки судинних в осіб з ВНП, свідчать про
тісний взаємозв’язок хронічної патології ЛОР-органів, зокрема ХТ, з
порушеннями мікроциркуляції в дітей, хворих на ЦД-1, що обтяжує перебіг
захворювання.
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За даними проведеного кореляційного аналізу змін показників МЦР
було встановлено прямий зв’язок між наявністю хронічної ЛОР-патології та
судинних клубочків (r=0,529; р<0,05), змінами сітчастої структури капілярів
(r=0,332; р<0,05) за даними БМБК, рівнем ГК та наявністю аномальних судин
слизової оболонки НП в ділянці Кісельбаха (r=0,488; р<0,05) у пацієнтів,
хворих на ЦД-1, що підтверджує негативний вплив перебігу основного
захворювання на порушення стану МЦР, особливо за наявності ХТ.
Результатами проведених досліджень з визначення змін МЦР за
даними БМБК було встановлено прямий кореляційний зв’язок між
показниками МКРС слизової оболонки НП, як-от сухість слизової оболонки,
та наявністю множинних мікроангіопатій (r=0,349; р<0,05), сакуляцією венул
(r=0,320; р<0,05), між аномальними судинами та наявністю судинних
клубочків (r=0,459; р<0,05), нерівномірністю калібру судин (r=0,329; р<0,05),
сакуляцією венул (r=0,375; р<0,05). Крім того, показник міандричної
звивистості капілярів мав прямий кореляційний зв’язок з наявністю судинних
клубочків (r=0,378; р<0,05).
Позасудинні порушення у вигляді геморагій, що визначалися при
МКРС слизової оболонки НП в дітей основної групи, достовірно корелювали
з міандричною звивистістю капілярів (r=0,314; р<0,05) і наявністю
аномальних судин (r=0,378; р<0,05).
Були встановлені характерні особливості стану слизової оболонки НП
за даними МКРС в пацієнтів з РНК та ВНП, на відміну від осіб з ХТ: більше
половини дітей (62,5 %) мали сухість і кірки на слизовій оболонці НП, у 87,587,7 % капіляри в ділянці Кісельбаха були виражені поверхнево та
визначалася міандрична звивистість, у 100 % пацієнтів була діагностована
білатеральна асиметрія (р<0,05).
За даними кореляційного аналізу судинні та позасудинні порушення
слизової оболонки НП (наявність аномальних судин, міандричної звивистості
капілярів, геморагії) мали прямий достовірний кореляційний зв’язок із
судинними порушеннями при БМБК (судинні клубочки, сакуляція венул,
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нерівномірність калібру судин, множинні мікроангіопатії) з r=0,314-0,459
(р<0,05) і довели, що при хронічній патології ЛОР-органів у дітей, хворих на
ЦД-1, інфекційно-запальні зміни слизової оболонки НП призводять до
порушень периферичної трофіки її тканин і погіршують патологічні
порушення МЦР, що потребують ранньої діагностики та проведення
ефективної терапії, що дає необхідність подальшого розвитку досліджень і
доповнює висновки авторів. [408,417]
Оскільки літературними даними доведено, що тривожні стани
подовжують процес реабілітації дітей, хворих на ЦД-1, пацієнтам основної
групи спостереження з ХТ до початку та після лікування у відділені
проводилося анкетування за допомогою спеціальних тестів для визначення
їхнього психоемоційного стану. [180] Було встановлено наявність агресії
переважно

на

дорослих

(76,2 %),

занижену

самооцінку

(66,7 %),

втомлюваність, виснаженість (64,3 %), а в 56,8 % дітей спостерігалися
страхи, відчуття незахищеності та тривожності. Тільки 17,3 % хворих мали
позитивний емоційний стан, що характеризувався емоційним задоволенням,
прагненням спілкуватися.
Проаналізувавши результати, отримані в обстежених дітей з ХТ і ЦД-1,
дійшли висновку про необхідність застосування психокорекційної програми
в даної категорії осіб. Після використання корекційної програми за нашою
методикою середній показник агресивності в дітей основної групи
достовірно (р<0,05) зменшився з 81,6 % до 26,6 %, чого не спостерігалося в
групі порівняння, в 2 рази достовірно знизилися прояви вербальної (з 37,8 %
до 17,7 %; р<0,05) та спонтанної (з 24,4 % до 13,3 %; р<0,05) агресії. Також в
основній групі зменшився агресивний самозахист (з 37,8 % до 11,1 %;
р<0,05), проте значних достовірних змін у дітей порівняльної групи
відмічено не було.
Отже, проведене емпіричне дослідження психоемоційного стану та
його корекції дає підстави стверджувати, що досліджувані діти з ХТ, хворі на
ЦД-1, потребують спеціальної медико-психолого-педагогічної допомоги для
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того, щоб агресивність не закріплювалася як патологічна риса особистості;
страхи, тривожність, виснаженість не перейшли в підлітковому віці у
депресивні стани, акцентуації характеру, іпохондричні синдроми, психопатії
тощо, що надалі можуть ускладнювати перебіг обох захворювань.
Психопрофілактика має стати тією складовою системи, яка буде сприяти
попередженню виникнення вищеописаних станів у дітей будь-якої вікової
категорії.
Дані обстеження психоемоційного стану пацієнтів з ХТ на основі
використаних психодіагностичних методик з урахуванням тяжкості та
тривалості захворювання на ЦД-1 підтвердили думку фахівців, що в таких
хворих спостерігаються суттєві зміни в емоційній сфері. [261] Отже,
проведені дослідження свідчать, що необхідна організація спеціальної
психологічної підтримки даному контингенту хворих, особливо тим
пацієнтам, які відносяться до групи з низьким рівнем адаптації.
Враховуючи

вищевикладені

результати

проведених

досліджень,

науковий і клінічний досвід інших авторів, вивчення ХХГ в дітей, хворих на
ЦД-1, є доцільним і має важливе соціальне та практичне значення в клінічній
медицині, зокрема дитячих оториноларингології, ендокринології та педіатрії.
Саме міждисциплінарний підхід і співдружність фахівців різних профілів
дозволять суттєво підвищити якість життя дітей, які хворіють на ХТ і ЦД-1.
Враховуючи

складність

питання,

великим

клініко-лабораторним

роботам з вивчення проблеми ХХГ в дітей, хворих на ЦД-1, повинні
передувати експериментальні дослідження, що присвячені детальному
визначенню особливостей структурно-функціональних змін органів і впливу
імунореабілітаційного

препарату

на

енергетичні,

оксидативно-

відновлювальні процеси в щурів при ЕЦД, з метою включення його в схеми
комплексного лікування таких пацієнтів.
Саме тому наступним етапом дослідження після вивчення клініколабораторних особливостей перебігу та стану лімфоепітеліальних структур
глотки в таких хворих було моделювання ЕЦД та визначення впливу
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імунокорекції ВNO 1030 на органи та системи в щурів, а також його клінічне
застосування в таких пацієнтів для корегування встановленої імунологічної
недостатності місцевого статусу.
Застосування

імуномодуляторів,

індукторів

інтерферону,

як-от

елеутерокок, женьшень, настоянка ехінацеї пурпурової, афлубін та інших, у
дітей є необґрунтованим з наукової точки зору. Проте літературні дані
свідчать про ефективне клінічне застосування BNO 1030 при інфекціях ВДШ
у дітей і дорослих, але стосовно хвороб ЛАГК в дітей, хворих на ЦД-1, його
ефективність не була доведена клінічно й експериментально.
При плануванні та проведенні експериментальних досліджень звернули
увагу на дві обставини: по-перше, не викликає сумніву необхідність
підтвердження

наявності

та

вивчення

особливостей

структурно-

функціональних змін імунної системи при ЦД-1, по-друге, відсутність
повідомлень про виконання таких досліджень у вітчизняній літературі,
особливо з вивченням дії імунореабілітаційного препарату. [21,109,280]
BNO 1030 має прямий противірусний ефект, що важливо для
попередження повторних ГРВІ, що є пусковим фактором загострення
хронічних запальних захворювань ВДШ. Застосування фітопрепарату при
гострій ЛОР-патології в дітей дозволяє в більшості випадків уникнути
призначення антибактеріальних препаратів, а при хронічній патології –
попередити або значно знизити частоту загострень і полегшити клінічні
прояви захворювань, сприяє ліквідації явищ запалення та гіперплазії
лімфоїдних структур ВДШ. [266] Його імуномодулююча дія спрямована на
м’яку активацію ланки природного імунітету й імунних механізмів,
підвищення ефективності специфічних імунних реакцій без зміни вектора
їхньої спрямованості. [279]
Експериментальні дослідження були проведені на інтактних щурахсамцях лінії Wistar з масою тіла 130-150 г за умов стандартизованого
моделювання в них ЕЦД шляхом індукції одноразового внутрішньочеревного
введення стрептозотоцину. Усі щури були поділені на 4 групи, по 5 тварин у
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кожній: 1 – контрольна група здорових щурів; 2 – контрольна група тварин,
які отримували BNO 1030; 3 – щури з ЕЦД; 4 – тварини з ЕЦД, які
одержували BNO 1030.
На початку проведення експериментальних досліджень маса тіла
тварин і рівень глюкози в крові були практично однаковими в усіх
досліджуваних групах. Проте через 6 тижнів розвитку ЕЦД маса тіла в них
зменшилася на 19 %, тоді як рівень глюкози в крові підвищився в 2,3 рази
порівняно з контрольними тваринами. Отримані дані є підтвердженням
розвитку в діабетичних тварин некомпенсованої гіперглікемії.
Функціональні зміни в імунних органах оцінювали за результатами
морфометричного
реєстрували

аналізу.

кіркову

[85]

речовину,

У
що

тимусі
була

контрольної
представлена

групи

чітко

чисельними

попередниками Т-лімфоцитів і клітин на різних стадіях АГ-незалежної
диференціації, а мозкова речовина містила диференційовані Т-лімфоцити та
тільця Гассаля.
У групі щурів з ЕЦД було відмічене збільшення розмірів (об’єму)
мозкової речовини тимуса на 15 %, що свідчить про відсутність виражених
гістопатологічних порушень, а встановлені зміни реєструвалися лише на
рівні

перерозподілу

зон

АГ-незалежної

диференціації

лімфоцитів.

Збільшення щільності лімфоцитів може свідчити про активацію утворення
даного класу імунокомпетентних клітин. [152,163,168]
При дослідженні селезінки в цій групі експериментальних тварин були
отримані ознаки імунної активації: збільшення відносного представництва
білої пульпи в паренхімі на 20 % порівняно з контролем, зростання щільності
лейкоцитів у червоній пульпі, поява навколо лімфоїдних вузликів вторинних
вузликів (активація гермінативних центрів). Водночас зростання кількості
скупчень активованих макрофагів порівняно з контролем не відмічали, що
вказує на відсутність бактеріальної природи імунної реакції в білій пульпі
селезінки. Надалі в селезінці та тимусі спостерігали розвиток вторинного
імунодефіциту з ослабленням клітинного та гуморального імунітету.
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[9,96,151,435] При дослідженні селезінки контрольної групи тварин не було
виявлено ознак гістопатологічних змін.
У групі щурів з ЕЦД, яким вводився препарат BNO 1030, також було
зареєстровано збільшення щільності лімфоцитів, особливо в кірковій
речовині тимуса тварин, і поодинокі тільця Гассаля. Було відмічено
тенденцію до збільшення об’єму кіркової речовини тимуса на 15 % порівняно
з контролем.
Гістологічна структура тимуса в групі, яка отримувала BNO 1030,
відповідала показнику контрольної групи. Отже, в результаті ЕЦД було
доведене

виникнення

патологічних

змін

у

центральних

(тимус)

і

периферичних (селезінка) органах імуногенезу, що співпадає з даними інших
авторів і розширює та доповнює дані про можливості відновлення цих
структур за умови введення BNO 1030. [235,323,350,362,435]
У контрольній групі інтактних щурів при дослідженні вісцеральних
лімфатичних вузлів не відмічалося проявів запальних змін, ознак антигенної
презентації. Стромальні елементи мозкової речовини, мозкових тяжів,
капсули були без ознак реорганізації з поодинокими макрофагами в полях
зору. Проте було виявлено, що обсяг NALT незначний, додатково
реєстрували тканинні базофіли без ознак дегрануляції.
При дослідженні вісцеральних лімфатичних вузлів у групі ЕЦД були
відмічені реактивні зміни строми лімфатичного вузла, що на морфологічному
рівні виявлялися в збільшенні кількості ретикулоепітеліоцитів, об’ємних
показників (розмірів ядер і строми). У синусах вузла було зареєстроване
зростання щільності лімфоїдних клітин, від помірного збільшення кількості
лімфоцитів (зокрема в синусах) до появи вторинних вузликів з чіткими
гермінативними центрами, що є проявом міграції В-лімфоцитів, АГпрезентування та може свідчити не лише про міграцію імунокомпетентних
клітин, але і їх проліферацію. У мозковій речовині також спостерігалося
збільшення щільності лімфоїдних клітин, а також ретикулоепітеліоцитів і
появи груп макрофагів. Ці зміни оцінюються як прояв активації імунної
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відповіді, а щодо стромальних елементів була відмічена реорганізація строми
у відповідь на збільшення об’єму представництва лімфоїдної тканини. При
дослідженні NALT у групі ЕЦД був виявлений лише його “дрібний” осередок
зі скупченням груп нейтрофілів і поодиноких базофілів.
У групі тварин з ЕЦД, які отримували BNO 1030, у вісцеральних
лімфатичних вузлах реєстрували появу значних гермінативних центрів у
кірковій речовині, значне збільшення щільності лімфоцитів, поодинокі
клітини в стані мітозу, а в мозковій речовині були виявлені виражені тяжі
лімфоїдних клітин, збільшення щільності лімфоцитів у мозковому та
ворітному синусах.
Отже, проведені дослідження встановили, що вісцеральні лімфатичні
вузли та NALT, що належать до периферичних лімфоїдних органів, у щурів
мають досить схожу будову, що було визначено при вивченні їхньої
гістоструктури при ЕЦД в різних групах тварин. Тому отримані результати
експериментальних досліджень підтверджують і надають нагоду для
рекомендацій до застосування даного препарату при ХХГ в дітей, хворих на
ЦД-1.
Дослідження впливу BNO 1030 на енергетичні процеси тканин у щурів
за умов ЕЦД були проведені на основі визначення вмісту НАД в крові, що
був достовірно (р<0,05) знижений ((0,270±0,017) мкмоль/л) порівняно з
групою контролю ((0,357±0,021) мкмоль/л).
Виявлене зменшення вмісту НАД на 24 % за умов ЕЦД може бути
результатом зниження вмісту попередників його біосинтезу, а саме
нікотинової кислоти, нікотинаміду та незамінної амінокислоти триптофану, а
також його використання як субстрату в процесах полі-ADP-рибозилювання
в результаті виникнення розривів у молекулах ДНК, індукованих ЦД-1, що
співпадає з даними літературних джерел. [227,436]
При аналізі рівня НАД в діабетичній групі щурів, що отримували
BNO 1030, було виявлено підвищення його рівня до (0,341±0,012) мкмоль/л,
тобто на 26 %, порівняно з групою діабетичних тварин, які препарат не
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одержували, що свідчить про його позитивну дію на перебіг енергетичних
процесів, особливо на основний шлях обміну вуглеводів – гліколіз.
Отримані дані вказують на зниження стійкості організму до різних
інфекцій, особливо коли вони виникають на тлі цукрового діабету,
підтвердженням чого є фагоцитоз, що також зазнає суттєвих змін при ЦД-1,
яким частково запобігає введення BNO 1030, що здатен виявляти виражений
імуномодулюючий вплив. [334,363,415]
При дослідженні впливу фітопрепарату BNO 1030 на фагоцитарну
активність лейкоцитів крові за умов ЕЦД було встановлено, що кількість
агранулоцитів у крові діабетичних щурів збільшувалася порівняно з групою
контрольних тварин на 15 %, тоді як кількість гранулоцитів, навпаки,
зменшувалася. Виявлені зміни в їх перерозподілі свідчать про реакцією
кровотворного апарату на розвиток патологічних процесів у організмі тварин
з ЕЦД, що узгоджується з даними літератури, які свідчать про те, що при
різних захворюваннях крові та виникненні інших патологічних станів
відбуваються зміни в перерозподілі основних типів лейкоцитів. [10,97]
Для повнішої оцінки фагоцитарної активності було визначене
фагоцитарне число, яке в групі щурів з ЕЦД було на 42 % менше порівняно з
групою контрольних тварин. При введенні контрольним щурам BNO 1030
достовірних змін величини фагоцитарного числа виявлено не було, проте в
групі діабетичних тварин, які отримували BNO 1030, було встановлене
підвищення фагоцитарного числа на 24 % порівняно з групою діабетичних
щурів, які не одержували препарат.
Отже, виявлене зниження фагоцитарного індексу корелює з загальним
вмістом гранулоцитів у зразках, беручи до уваги перерозподіл між двома
основними типами лейкоцитів у крові при ЕЦД. Зниження досліджуваних
показників активності фагоцитозу свідчить про порушення в системі
неспецифічного клітинного імунітету. Це може бути результатом зниження
продукції фагоцитів, їх швидкого розпаду, порушення їхньої рухливості,
поглинання та знешкодження чужорідних агентів тощо. [240]
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Зменшення фагоцитарного індексу при ЕЦД та введенні їм BNO 1030
свідчить про порушення в системі неспецифічного клітинного імунітету, що
потребує відповідної корекції.
Отже, отримані дані дозволяють виділити характерні ознаки перебігу
ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, що характеризується особливостями клінічної
картини, в патогенезі якого важливу роль відіграють постійні антигенні
навантаження

ПМ,

їхня

імунологічна

недостатність

і

порушення

мікроциркуляторного русла, що було одержано в умовах експерименту та
підтверджувалося клінічно.
Результати

проведеного

комплексного

клініко-лабораторного

дослідження в цих хворих також свідчать на користь наявності в них
специфічних змін, подібних до передчасних змін насамперед у ПМ та
лімфоепітеліальних структурах глотки загалом. Крім того, порівняння
бактеріологічних, цитологічних та імунологічних показників при ХТ в дітей,
хворих на ЦД-1, та без ХТ виявило приблизно односпрямований характер
змін. Тобто описані переміни ПМ розвиваються під впливом різних пускових
моментів, але мають спільні ланки патогенезу, розвиток патологічних
порушень відбувається за схожими механізмами.
Саме тому така патогенетична спільність має стати підґрунтям для
розробки на її основі нових комплексних методів лікування ХХГ в дітей,
хворих на ЦД-1. Зі свого боку розробка цілісної клінічної концепції
лікування ХХГ, зокрема ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, також потребує пошуку
нових і перегляду арсеналу вже відомих фармакологічних засобів конкретно
для завдань педіатрії, оториноларингології та дитячої ендокринології,
виходячи з сучасних уявлень про патогенез даного захворювання та можливі
механізми тонзилогенного впливу.
До сьогодні для лікування запальних захворювань ВДШ була
запропонована ціла низка препаратів різного походження (від фітопрепаратів
до синтетичних). Зазвичай у їхньому складі основною початковою дією є
антисептичний засіб, а як допоміжний застосовуються імуномодулятори,
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антиоксиданти та місцеві анестетики. Багато аспектів антимікробної дії
препаратів досліджені досить детально, проте імунологічна оцінка їхнього
впливу, особливо на механізми місцевого імунітету, практично не
досліджувалася.
Лікування ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, проводиться консервативно та
хірургічно. Сучасний підхід до комплексного консервативного лікування
таких пацієнтів полягає в раціональному поєднанні загальних і місцевих
методів з урахуванням клініко-лабораторних даних: спектра мікрофлори,
ступеня порушення мікроциркуляції, стану імунітету та наявності супутньої
патології, що призводить до зниження реактивності організму.
З місцевих методів зупинилися на місцевому антисептичному засобі
Повідон-йод, що має широкий спектр антимікробного впливу. Переваги
даного препарату були доведені при вивченні в лабораторних умовах його
активності на основні патогенні мікроорганізми порівняно з фурациліном,
хлоргексидином.
Для визначення ефективності проведеного лікування за розробленою
методикою були проліковані 87 пацієнтів.
За тактикою лікування та динамічного спостереження вони були
розподілені на дві групи: основну (n=45), діти якої отримували BNO 1030
впродовж 45 послідовних днів трьома курсами, починаючи з 1; 180; 360 ±5
днів відповідно, та порівняння (n=42). Основну групу дітей (О-1) складали
пацієнти з рідкими загостреннями ХТ (n=22), О-2 – хворі з частими
загостреннями ХТ (понад 3 разів на рік) (n=23). Хлопчиків було 45 (51,7 %),
дівчаток – 42 (48,3 %). Усі діти були рівномірно розподілені між клінічними
групами.
Пацієнтам основної та порівняльної груп у зазначені терміни
(починаючи з 1; 180; 360 ±5 діб відповідно) проводилося місцеве лікування
ХТ: промивання лакун ПМ розчином Повідон-йод (30 крапель на 100 мл
фізіологічного розчину на процедуру) та подальше інтралакунарне нанесення
Повідон-йоду (1:2) трьома курсами по 7-10 днів.
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Оцінку ефективності комплексного лікування ХХГ в дітей, хворих на
ЦД-1, здійснювали з урахуванням місцевих і загальних клінічних симптомів
ХТ, зменшення частоти рецидивів (ЗХТ), випадків гострих респіраторних
захворювань.
За результатами проведеного дослідження в дітей основної групи в 3
рази зменшилася частота ЗХТ протягом року порівняно з пацієнтами
порівняльної групи, в 5 разів – кількість курсів прийому антибіотикотерапії
(р<0,05), також була виявлена тенденція до скорочення тривалості ЗХТ в
основній групі (р>0,05). Застосування комплексного лікування в пацієнтів
основної групи сприяло суттєвому поліпшенню мікробіоценозу ПМ, причому
це стосувалося не лише бактерій Staph. aureus, але й грибків роду Candida, за
винятком Klebsiela pneumoniae.
Отриманий у 82 % випадків позитивний результат поліпшення
цитологічної картини мазків, взятих з крипт ПМ, після використання
комплексної терапії при ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, є підтвердженням
ефективності запропонованого методу лікування.
Отримані близькі та віддалені результати терапії пацієнтів, хворих на
ХТ і ЦД-1, достовірно встановили терапевтичні переваги запропонованого
методу консервативного лікування. Зменшення частоти виявлення місцевих
ознак ХТ, як-от казеозний детрит і рідкий гній у лакунах, реґіонарний
лімфаденіт, доводять виражену санацію ПМ, що підтверджується зниженням
ступеня ендогенної інтоксикації та поліпшенням загального самопочуття
пацієнтів.
Спостереження за дітьми основної та порівняльної груп, що
проводилося впродовж 1,5 років, свідчить про формування пролонгованого
оздоровчого ефекту, що виявлялося не тільки зниженням частоти загострень
ХТ, але й захворюваністю на ГРВІ. До включення в групи спостереження
середня частота ангін за рік в основній і порівняльній групах складала 5
епізодів. На тлі комплексного лікування з включенням BNO 1030 і Повідонйод середня частота епізодів гострої респіраторної патології впродовж
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спостереження складала 1,4 на 1 дитину порівняно з 3,2 на 1 в групі
порівняння.
Стосовно хірургічного лікування патології ЛАГК в дітей, хворих на
ЦД-1, слід зазначити, що за весь період проведення консервативного
лікування пацієнтів за показаннями до операції загалом було прооперовано
12 дітей з основної групи спостереження (n=238), що складає 5,04 %.
Операції було виконано під загальним знеболенням: аденектомію – 7,
аденотонзилотомію – 3, тонзилектомію – 2. Віковий діапазон дітей становив
від 5 до 15 років, розподіл за статтю був наступним: 45 % хлопчиків, 65 %
дівчаток. Оперативне втручання у хворих проводилося при неефективності
консервативного лікування та за умови оптимальних рівнів метаболічних
показників: відсутність кетонурії, глікемія 6-10 ммоль/л, HbA1c до 8 %,
нормальні показники електролітів крові та КОС.
Висновками щодо проведення оперативних втручань у даного
контингенту пацієнтів є те, що операції на ЛАГК в дітей, хворих на ЦД-1,
повинні виконуватися під загальним знеболенням вранці (насамперед).
Відміна інсуліну довгої дії за добу та перехід на інсулін короткої дії при
оперативному втручанні на ПМ, а при аденектомії схема інсулінотерапії
залишається незмінною. Контроль глікемії повинен проводитися під час
операції та кожні 3-6 годин після неї, а далі при стабільному рівні глікемії
контроль здійснюється кожні 6-12 годин у наступні 4 доби. Під час операції
на ЛАГК в дітей, хворих на ЦД-1, необхідне достатнє кисневе й енергетичне
забезпечення пацієнта для запобігання ускладненням у вигляді кето- або
лактатацидозу.
Клініко-імунологічна ефективність терапії ХФ в дітей, хворих на ЦД-1,
була доведена на основі лікування 30 пацієнтів, які були розподілені на 2
групи. Основна група дітей приймала місцеве лікування препаратами на
основі гексетидину та лізоциму, порівняння – оральними антисептиками
групи сульфаніламідів. Ефективність проведеної терапії оцінювалася за
зменшенням

вираженості

клінічних

проявів

захворювання,

а

також
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динамікою даних бактеріологічного й імунологічного досліджень.
Після виконаного лікування кількість КУО S. aureus в основній групі
пацієнтів знизилася на 65 %, порівняльній – 32 % (р<0,01). Кількість Neisseria
spp. істотно не зменшилася, а практично залишилася на тому самому рівні в
обох групах з незначною тенденцією до збільшення кількості штамів. Гриби
роду Candida елімінувалися зі слизових оболонок незалежно від видової
приналежності тільки в основній групі.
При імунологічному дослідженні пацієнтів було встановлено, що в
основній групі після проведеного лікування достовірно підвищувався рівень
sIgA в РГС, тоді як у порівняльній рівень цього білка практично не
змінювався. Тому вважаємо, що проведене комплексне лікування сприяє
зниженню мікробного навантаження на слизову оболонку ВДШ і, відповідно,
зменшенню продукції мікробних гідролаз, здатних руйнувати димерну
структуру sIgA та переводити її в мономерні форми даного імуноглобуліну.
Згідно з отриманими результатами, було відмічено позитивну динаміку
при визначенні мономерної форми IgA, яка менш ефективна щодо
зв’язування інфектів і їхніх антигенів, що узгоджується з літературними
даними. [94,154]
Достовірна тенденція до підвищення рівня ІL-1β, що була відзначена в
обох групах (0,05<р<0,1), може свідчити про включення імунних механізмів
за Th-1 типом, тобто посилення утворення антитіл проти антигенів, що
викликали запальний процес, із залученням лімфоепітеліальних структур
глотки.
Отримані результати узгоджуються з даними інших авторів щодо
ефективного використання запропонованих препаратів у комплексному
лікуванні запальних захворювань ВДШ, проте оцінка ефективності та
безпечності запропонованої схеми лікування в дітей, хворих на ХТ і ХФ на
тлі ЦД-1, була проведена вперше. [61,103,153]
Отже, найбільш ефективним при лікуванні ХХГ в дітей, хворих на ЦД1, є комплексне консервативне лікування, що полягає в раціональному
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поєднанні загальних і місцевих методів з урахуванням клініко-лабораторних
даних (спектр мікрофлори, ступінь порушення мікроциркуляції), стану
імунітету та наявності супутньої патології, що призводить до зниження
реактивності організму.
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове
вирішення актуальної наукової проблеми – підвищення якості ранньої
діагностики й ефективності лікування хронічних хвороб глотки в дітей,
хворих на цукровий діабет 1-го типу, на підставі проведеного поглибленого
клініко-лабораторного й експериментального дослідження, що має суттєве
значення для дитячої оториноларингології, ендокринології та педіатрії.
1.

При проведенні комплексного обстеження дітей, хворих на

цукровий діабет 1-го типу, хронічний тонзиліт діагностований у 33,6 %, а
патологія ЛОР-органів виявлялася у 80 % пацієнтів, серед яких 60 % мали
хронічні хвороби глотки. Встановлено прямий кореляційний зв’язок між
частими загостреннями хронічного тонзиліту (понад 3 разів на рік) і
глікемічним

контролем

високого

ризику

(r=0,465;

р<0,01),

рідкими

загостреннями хронічного тонзиліту (до 3 разів на рік) (r=0,415; р<0,01), при
субоптимальному

глікемічному

контролі

з

частими

загостреннями

хронічного тонзиліту (r=0,293; р<0,01), рідкими загостреннями хронічного
тонзиліту (r=0,369; р<0,01).
2.

Ідентифіковано характерні особливості біохімічних показників

крові при хронічному тонзиліті в дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу,
що характеризувалися достовірним збільшенням глікованого гемоглобіну
((10,02±0,204) %),

холестерину

((4,635±0,081) ммоль/л),

холестерину

ліпопротеїдів високої щільності ((1,567±0,035) ммоль/л) (p<0,05), що
свідчить про значне погіршення перебігу цукрового діабету 1-го типу в дітей
за наявності хронічного тонзиліту.
3.

При хронічному тонзиліті в дітей, хворих на цукровий діабет 1-го

типу, встановлено достовірне вдвічі зниження сукцинатдегідрогенази в
лейкоцитах

крові,

підвищення

показника

активності

середнього

цитохімічного коефіцієнту для нейтрофілів ((0,85±0,22); р<0,05), лімфоцитів
((1,27±0,31); р<0,05) порівняно з групою порівняння-1 (для нейтрофілів –
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(0,37±0,18) (р<0,05), лімфоцитів – (0,53±0,12) (р<0,05)). Виявлені цитохімічні
особливості клітин крові об’єктивно визначають характер метаболічних
порушень при хронічному тонзиліті в дітей, хворих на цукровий діабет 1-го
типу.
4.

Щільність мікробного обсіменіння лакун піднебінних мигдаликів

при хронічному тонзиліті в дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу,
складає lg (3,86±0,78) КУО/г порівняно з пацієнтами з цукровим діабетом 1го типу без хронічного тонзиліту (lg (3,35±0,43) КУО/г; р=0,05).
Мікробіоценози піднебінних мигдаликів, які включають у себе 2 та більше
представників умовно-патогенних мікроорганізмів, достовірно виявляються в
50 % дітей основної групи порівняно з порівняльною (p<0,05), а видовий
склад у них є розширеним за рахунок персистенції Staphylococcus aureus
(61 %), Klebsiella pneumonie (22 %), Streptococcus pyogenes (12 %).
5.

За результатами цитологічного дослідження з лакун піднебінних

мигдаликів у дітей, хворих на хронічний тонзиліт і цукровий діабет 1-го типу
з глікемічним контролем високого ризику, було встановлене достовірне
(р<0,01) збільшення низького (49,1 %) і середнього (45,6 %) рівнів
клітинного складу лакун порівняно з високим (5,3 %) рівнем клітин.
6.

Гуморальні механізми захисту ротоглоткового секрету при

хронічному тонзиліті в дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу, та без
хронічного тонзиліту достовірно (р=0,05) відрізняються, що проявляється
зниженням рівня концентрації секреторного імуноглобуліну А, лактоферину
та вдвічі рівня інтерлейкіну-1β і більш ніж удвічі підвищенням вмісту αінтерферону порівняно з групою порівняння, що свідчить про імунологічний
дисбаланс, який потребує корекції.
7.

Доведено, що порушення психоемоційного стану в дітей, хворих

на хронічний тонзиліт і цукровий діабет 1-го типу, характеризуються
наявністю в 56,8 % пацієнтів страхів, відчуття незахищеності та тривожності,
64,3 % – втомлюваності та виснаженості, 66,7 % – заниження самооцінки.
Після застосування психокорекційної програми в них достовірно знижуються
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показники агресивності за проективною методикою “Кактус” (з 81,6 % до
26,6 %; р<0,01), агресії за проективною методикою “Неіснуюча тварина” (з
37,8 % до 17,7 %; р<0,05) і фрустраційних реакцій (з 64,4 % до 24,4 %;
р<0,01).
8.

За даними проведеного кореляційного аналізу показників

мікроциркуляції встановлено прямий зв’язок між наявністю хронічної ЛОРпатології та судинних клубочків (r=0,529; р<0,05), а також змінами сітчастої
структури капілярів (r=0,332; р<0,05) за даними біомікроскопії бульбарної
кон’юнктиви. Виявлено прямий зв’язок між рівнем глікемічного контролю та
наявністю аномальних судин слизової оболонки носової перегородки
(r=0,488; р<0,05) при хронічному тонзиліті в дітей, хворих на цукровий
діабет 1-го типу, що підтверджує негативний вплив перебігу основного
захворювання на порушення стану мікроциркуляторного русла.
9.

При експериментальному цукровому діабеті в піддослідних

тварин встановлено ознаки імунодефіциту: збільшення об’єму мозкової
речовини тимуса на 15 % і білої пульпи в паренхімі селезінки на 20 %,
перерозподіл

зон

антиген-незалежної

диференціації

лімфоцитів.

У

вісцеральних лімфатичних вузлах і назальній асоційованій лімфоїдній
тканині – зростання кількості ретикулоепітеліоцитів, об’ємних показників
ядер і строми. Введення препарату BNO 1030 сприяло відновленню клітинної
структури тимуса та селезінки, появі гермінативних центрів у кірковій
речовині лімфатичних вузлів і назальній асоційованій лімфоїдній тканині, а
також підвищувало вміст нікотинамідаденіндинуклеотиду в крові тварин на
24 %, що свідчило про його позитивну дію на перебіг енергетичних процесів,
особливо основний шлях обміну вуглеводів.
10.

Ефективність лікування хронічних хвороб глотки в дітей із

цукровим діабетом 1-го типу при проведенні консервативної терапії
становила 94,96 %, в 5,04 % пацієнтів було проведене хірургічне лікування.
Встановлено, що використання запропонованої схеми імунореабілітації в
дітей, хворих на хронічний тонзиліт і цукровий діабет 1-го типу, достовірно
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зменшує частоту рецидиву захворювання протягом року в 3 рази (р<0,05) і
супроводжується достовірним зниженням частоти колонізації піднебінних
мигдаликів патогенними бактеріями з вірогідною тенденцією до зменшення
рівня глікованого гемоглобіну, що призводить до поліпшення якості життя
пацієнтів. Доведено, що при комплексному лікуванні хронічного фарингіту в
дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу, відмічалася достовірна позитивна
динаміка відновлення рівня мономерної форми імуноглобуліну A, що менш
ефективна щодо зв’язування інфектів і їхніх антигенів, а достовірна
тенденція до підвищення рівня інтерлейкіну-1β, що була відзначена в обох
групах (0,05<р<0,1), свідчить про включення імунних механізмів за Th-1
типом.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
З метою ранньої діагностики ХХГ в дітей, хворих на ЦД-1,

1.

доцільно проводити комплексне дослідження стану ЛОР-органів з оцінкою
даних бактеріологічного, цитологічного дослідження з лакун ПМ та
імунологічних показників місцевого імунітету в РГС.
Дітей, хворих на ЦД-1, з частими епізодами ГРВІ, ЗХТ, РНК слід

2.

вважати групою “ризику” щодо формування ХХГ. У пацієнтів даної групи
доцільне динамічне оториноларингологічне обстеження не менше двох разів
на рік з обов’язковим урахуванням даних мікрориноскопічного дослідження
слизової оболонки носа (патент України на корисну модель № 105584).
Для діагностики перебігу ХТ в дітей, хворих на ЦД-1, доцільно

3.

проводити визначення цитологічного складу клітин з лакун ПМ (патент
України на корисну модель № 110587).
При виявленні ранніх проявів порушення МЦР в дітей, хворих на

4.

ЦД-1, необхідно здійснювати визначення ступеня та характеру змін МЦР,
формувати таких пацієнтів у групу “ризику” щодо порушення ендотелію як
несприятливого тла розвитку судинних ускладнень (патент України на
корисну модель № 103900).
Найбільш ефективним методом лікування ХТ в дітей, хворих на

5.
ЦД-1,

є

комплекс

консервативної

терапії,

що

поєднує

загальну

імунокорекцію з застосуванням неспецифічного імуномодулятора BNO 1030
та розчину локальної дії Повідон-йод, що зменшує поліпрагмазію.
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(м. Полтава, 20-21 травня 2013 р.), II науково-практичній конференції
Асоціації дитячих оториноларингологів України “Актуальні питання дитячої
оториноларингології” (м. Київ, 9-10 жовтня 2014 р.), VI міжнародному
медичному форумі “Інновації в медицині – здоров’я нації”, науковопрактичній конференції “Актуальні питання оториноларингології та дитячої
оториноларингології” (м. Київ, 15-17 квітня 2015 р.), науковому конгресі з
міжнародною участю “Проблемні питання медицини невідкладних станів:
теоретичні та практичні їх аспекти” (м. Київ, 23-24 квітня 2015 р.), XII з’їзді
оториноларингологів України (м. Львів, 18-20 травня 2015 р.), 24-тій
Міжнародній медичній виставці “Охорона здоров’я”, науково-практичному
семінарі

“Актуальні

питання

оториноларингології

та

дитячої

оториноларингології” (м. Київ, 29 вересня – 1 жовтня 2015 р.), XI конгресі
педіатрів України (м. Київ, 7-9 жовтня 2015 р.), науково-практичній
конференції з міжнародною участю “Актуальні питання клінічної, соціальної
педіатрії та дитячої неврології” (м. Київ, 17-18 березня 2016 р.), науковопрактичній

конференції

з

міжнародною

участю

“Фармакотерапія

інфекційних захворювань” (м. Київ, 7-8 квітня 2016 р.), IV з’їзді спеціалістів
медицини невідкладних станів та медицини катастроф (м. Київ, 31 березня –
1 квітня 2016 р.), VII міжнародному медичному форумі “Інновації в
медицині – здоров’я нації” та V міжнародному медичному конгресі
“Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони
здоров’я України” в рамках форуму науково-практичної конференції
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“Актуальні питання оториноларингології та дитячої оториноларингології”
(м. Київ, 19-21 квітня 2016 р.), XVI Конгресі Світової Федерації Українських
Лікарських Товариств (м. Берлін – м. Київ, 18-23 серпня 2016 р.), XVIII
Сідельниковських читаннях (м. Львів, 21-23 вересня 2016 р.), осінній
конференції УНМТЛО “Сучасні методи консервативного та хірургічного
лікування в оториноларингології” (м. Київ, 3-4 жовтня 2016 р.), ІІІ науковопрактичній конференції з міжнародною участю “Актуальні питання дитячої
оториноларингології” (м. Київ, 6-7 жовтня 2016 р.), науково-практичній
конференції з міжнародною участю “Актуальні інфекційні захворювання.
Особливості клініки, діагностики, лікування та профілактики в сучасних
умовах” (м. Київ, 24-25 листопада 2016 р.), Rhinoforum (м. Варшава, Польща,
1-3 грудня 2016 р.), науково-практичній конференції з міжнародною участю
“Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та
реабілітації дітей” (м. Київ, 23-24 березня 2017 р.), 7th International Students’
Scientific Conference of Young Medical Researchers (м. Вроцлав, Польща, 6-8
квітня 2017 р.), VIII міжнародному медичному форумі “Інновації в
медицині – здоров’я нації” та VI міжнародному медичному конгресі
“Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони
здоров’я України” в рамках форуму науково-практичної конференції
“Актуальні питання оториноларингології та дитячої оториноларингології”
(м. Київ,

25-27

квітня

2017

р.),

весняній

конференції

УНМТЛО

“Фармакотерапія та хірургічні методи лікування захворювань ЛОР-органів у
дорослих та дітей” (м. Запоріжжя, 15-16 травня 2017 р.), 20th Days of Child
Otolaryngology in Bydgoszcz (м. Бидгощ, Польща, 8-10 червня 2017 р.),
Phytomedicine Research & Experience Summit (PRES) on Respiratory Tract
Phytomedicine (м. Нюрнберг, Німеччина, 4-5 липня 2017 р.), щорічній
традиційній

осінній

конференції

УНМТЛО

з

міжнародною

участю

“Досягнення сучасної оториноларингології” (м. Київ, 2-3 жовтня 2017 р.), 4th Congress of European ORL-HNS (м. Барселона, Іспанія, 7-11 жовтня
2017 р.), засіданні Асоціації дитячих оториноларингологів України (м. Київ,
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26 січня 2018 р.), засіданні УНМТЛО м. Києва та Київської області (м. Київ,
15 лютого 2018 р.), 7-th Baltic Otorhinolaryngology Congress (м. Рига, Латвія,
7-9 червня 2018 р.), 41st European Congress of Cytology (м. Мадрид, Іспанія,
10-13 червня 2018 р.).
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